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U betreedt het natuurreservaat

"de Weerribben"

Vaar langzeaam
Werp geen efval in water of op het land

Spaar het riet,verniel het niet

Laat de bloemen en planten staan
Verontrust geen dieren
Wees voorzichtig met vuur
Wees een VRIEND van de Weerribben!

VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR EEN AANTAL WATsH={ EN OEVERPLANT: .
IN EET CRM.RESERVAAT "DE WEERRIBBEN"
A.M de Haes

Oldemarkt,augustus 1980

VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR EEN AANTAL WATER] EN OEVERPLANTEN
IN HET C.R,M,-RESERVAAT "DE WEERRIBBEN",

A.M,

de Haas

Oldemarkt, augustus 1980

Voorwoord

Deze scriptie vormt de afsluiting van een natuurbeheersstage in het natuurreservaat "De Weerribben" in het kader van de opleiding aan de Hogere Bosbouw

en Cultuurtechnische School te Velp

Het onderzoek werd uitgevoerd van 26 mei tot 10 juli 1980.
Ik dank de heer Leys voor zijn begeleiding en het geven van praktische wenken,.

Verder dank ik Akke Kooy voor het leiden van de kartering door het juiste
vaarwater,.

Als lest but not least dank ik de heer Pierik van het SBB-kantoor te Zwolle
voor zijn vermenigvuldigingsassistentie van het kaartmateriaal,

Oldemarkt,augustus 19680
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Inleiding
Ruim 10 jaar geleden is door J.Hack een onderzoek gedaan naar de versprei- |

ding van 26 water- en oeverplanten in het natuurreservaat"de Weerribben",.

Om inzicht te verkrijgen in de invloed die de recreatie(met name het varen
met buitenboordmotoren) en vervuiling op het gebied uitoefenen is een
gedeelte van deze kartering overgedaan,
Door het vergelijken van de veldgegevens en een literatuurstudie is getracht
na te gaan in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor veranderingen in de
flora en op welke wijze hiertegen maatregelen genomen kunnen wordex,
De vegetatiegegeyns zijn door ongeveer 6 weken veldwerk verkregen;door een
beperkte hoeveelheid tijd is slechts een gedeelte van de vorige kartering
overgedaan met enige wijzigingen in de soorten die 10 jaar geleden opgenomen werden.
Ne vergelijking van de huidige gegevens met voorafgaande karteringen en
een literatuurstudie is het resultaet in de vorm van een rapport weerge-

geven,

Te

HOOFDSTUK 1
1.1

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED,

Topografie en algemene beschrijving

Het natuurreservaat "de Weerribben" is gelegen in Noordwest Overijssel
en wordt begrensd door de plaatsen Ossenzijl,Oldemarkt,Wetering, Nederland

en Blankenham.(Zie de Situatiekaart op de volgende bladzijde )Fia

4o,

Het gebied omvat 3600 ha en bestaat uit moeras met elzenbroekbos, petgaten

en rietlanden en wordt doorsneden door talloze slootjes,sloten en vaarten.

Het reservaat is eigendom van het Ministerie voor Cultuur,Recreatie en

Maatschappelijk Werk.Het Staatsbosbeheer dat met de aankoop van het gebied

in 1956 begon,is belast met het beheer,.
1.2

Historie

De moerasgebieden liggen tussen het Drents plateau en de hoge gronden
van Vollenhove,De zandrug,welke langs Kuinre in Zuid-oostelijke richting
langs het plaatsje Nderland loopt heeft samen met deze hoge gronden na
de Riss-ijstijd een kom doen ontstaan waarin voedselrijk laagveen ontstond

doordat het stagnerende smeltwater mineralen bevatte.(14)

Waar het zand ondiep voorkwam,zoals in het oostelijk gedeelte van het gebied bereikte het veenpakket slechts een dikte van enkele decimeters.
Naar het zuidwesten en het westen wordt het veenpakket dikker tot 2-4m,.
bij Kuinre.
.
Waar dit laagveen boven water uitrees werd het overwoekerd met veenmosvegetaties die hun voedsel uit regenwater halen wat voedselarm is,Er ont-

stond een dek van oligotroof(voedselarm)hoogveen.(Zie de bodemkaart op
de volgende bladzijde)Fig 3.

In het grootste gedeelte var het gebied werd veenmosveen gevormd,doch
langs de oorspronkelijke riviertjes werd riet- en/of zeggeveen gevormd,
Tussen de 3° en de 4
eeuw deden zich,na lange tijd ongestoorde veenvorming overstromingen voor.Hierdoor werd het veenpakket afgedekt door een
kleilaag of zandige kleilaag.Deze klei werd in de 11°
eeuw gebruikt voor
het opwerpen van de hier oudst bekende zeedijken,.
Na bedijking kwam de kolonisatie op gang en begon men met de ontginning
van de veengronden ten behoeve var de veehouderij en de roggeteelt,
Door de optredende houtschaarste in die tijd vond men een welkome bijverdienste in de turfwinning,Hiebij paste men de zogenaamde "natte vervening"
toe,Het veen dat grotendeels onder het grondwater lag werd met de hend
opgebaggerd(door middel van een soort schop met een lange steel)waardoor
de trek- of petgater ontstonden,Het veer werd aangelengd met water tot
een dunne brij die op de naast het trekgat gelegen grond,de legakker, te

drogen werd gelegd.Zo ontstond een landschap van weren(het trekgat of

petgat) en ribben(de legakker).Na aantrappen van de veenbrij werd deze

gesneden waarna de turven opgestapeld werden om te drogen,
Aanvankelijk ging men bij de vervening weinig systematisch te werk:daarom
kwamen er later regelementen voor de vervening om afslag van land bij
stormen tegen te gaan.
Het verloop van de verveningen is in het landschap goed terug te vinden
in het patroon var legakkers en petgaten.Het veenmosveen bij Kalenberg
is vermoedeliik later verveend dan het veen rond Giethoorn waar een veel
onregelmatiger verveningspatroon te zien is,
Toen de vervening niet meer lonend was door het opraken van de turf gingen de bewoners
zich bezig houden met het oogsten van riet dat in de achtergebleven petgaten begon te groeien,Ook de visvangst en het vangen van

eenden in de eendekooien

waren winstgevende aktiviteiten die volgden op

de turfwinning.
Dit duurde tot 1956,het jaar waarin Staatsbosbeheer begon met het eanko-

pen ven dit"waardeloze land".Zo heeft men een uniek stuk neatuurgebied
det aan ontginning ten offer dreigde te vellen weten te behouden(14),

20.
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1.3

Verlanding

Wanneer de trekgaten aan hun lot worden overgelaten gaan ze op den duur
verlanden,De snelheid van deze verlanding wordt door verscheidene factoren
beinvloedt zoals diepte van het trekgat,aard van de ondergrond en het
povenstaande water,afmetingen,expositie en het waterbeheer,
De voedselrijkdom van het water wordt voornamelijk bepaald door de verver-.
singsmogelijkheden,al naar gelang de trekgaten met vaarten in verbinding
staan,
Boor al deze invloeden is een gevarieerd landschap ontstaan,waarin door
verschillende stadia van verlanding een floristisch bijzonder interessante
situatie is gevormd,
Dat in de opeenvolging van verlandingsgemeenschappen(de zogenaamde suc~
cessie)veel soorten kunnen voorkomen blijkt uit het volgende schematische
overzicht.Hieruit blijkt tevens dat verlanding op meerdere manieren kan

plaatsvinden.(Volge nde pg .)

1.4

Watertypen

In de Weerribben kunne: de volgende watertypen onderscheiden worden(2):
-

Brede vaarten en kanalen als Kalenbergergracht en Heuvengracht.
Deze wateren worden(vooral in het zomerseizoen)druk bevaren,

~

Brede secundaire vacrten als de Lokkenvaart,Over het algemeen
lopen deze vaarter. niet langs woonkernen en zij worden door het
plaatselijke verkeer vrij druk bevaren,

-

Brede sloten,smallere vaarten dan de hiervoor genoemde groep
en periodiek druk bevaren in verband met seizoencultures(riet)

-

Wateren in open verbinding met hiervoor genoemde typen,onderverdeeld in
1.Petgaten(t Heers)
2,Sloten(sloten loodrecht op de Kalenbergergracht)

-

Periodiek of permanent geisoleerde wateren te verdelen in:

1,Petgaten(Kloosterwiede)
2,Sloten(Geisoleerde sloten langr de Hoogeweg)
1.5

Recente ontwikkelingen en bedreigingen.
1.561.

Landbouw

De omringende landbouwgebieden liggen lager dan het natuurreservaat,
Ten behoeve van de landbouwgronden wordt het grondwaterpeil z0 laag mogelijk gehouden:daardoor wordt door wegzijging tegelijkertiji het waterpeil
in het natuurreservaat omlaag gebracht.
Doordat een gevarieerd planten-en dierenleven alleen bij een hoge waterstand kan bestaan wordt er vanuit Friesland voedselrijk boezemvater ingelaten.Bij het beheer van het reservaat streeft men ernaar de omlooptijd
van het water zo lang mogelijk te laten zijn omdat daardoor minder grote
hoeveelheden voedselrijk water ingelaten hoe¥ente worden,

Schema verlanding, (16)
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6.
Andere ontwikkelingen in de landbouw die nauwlettend gevolgd dienen te
worden zn:
-

Bedrijfsvergroting en een betere ontsluiting

-

De ontwatering van Noordnoordwest Overijssel en de werken in Giethoorn
Oost die reeds gesubsidieerd zijn en geen stagnatie mogen ondervinden.

-

De bevordering van de dierenveredeling vanwege de beperkte mogelijkheden voor de rundveehouderijj,

1.5.2.

Recreatie

Recreatie vindt in en rond het natuurreservaat hoofdzakelijk plaats in
de vorm van waterrecreatie.Dit veroorzaakt een niet te verwaarlozen druk
op het gebied.Vooral het varen met gemotoriseerde pleziervaartuigen kan
veel schade in het gebied veroorzaken.Daarbij kan men onderscheid maken
in het varen met fluisterboten,4-takt en 2-taktmotoren waarbij men kan opmerken dat de 2-etaktmotoren meer schade veroorzaken dan hun 4-taktsoort-

genoten(8)

Natuureducatie kan een goede schakel vormen tussen natuurbehoud en recreatie.Men wijst het publiek op de kwetsbaarheid van het gebied,op de verstoringen die de mens veroorzaakt en door middel van een natuurpad en het
Bezoekerscentrum te Ossenzijl tracht men bij het publiek een positieve mentaliteit ten opzichte van de natuur te kweken.Ook de stichting"Vrienden
van de Weerribben "houdt zich met natuureducatie bezig.
Scholieren worden door zelf in het beheerswerk mee te draasien met moeilijkheden maar ook het nut van het beheerswerk geconfronteerd,Dit gebeurd
tijdens de werkkampen die Staatsbosbeheer met dit doel organiseert.
Het hele reservaat openstellen voor het publiek is onder andere vanwege
de kwetsbaarheid van bepaalde gedeelten niet mogelijk.Daarom heeft Staatsbosbeheer,de dagelijkse beheerder, bepaalde petgaten en vaarwegen met vaar~
pomer. afgesloten en is het varen binnen het reserv-at aan bepaalde re;els
gebonden.Dit brengt ons op het probleem van
1.5.3.
Ruste en stiltegebieden.
Op 28 april 1974 is de (herziene)Verordening landschapsschoon watergebied
Noordwest Overijssel door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, (zie bijlage 1)

Artikel 7(later artikel 6)houdt in dat Gedeputeerde Staten bevoegd is

om binner het verordeningsgebied rustgebieden aan te wijzenj;de zogenaamde
stiltegebieden.
De instelling van deze stiltegebieden heeft zo veel bezwaren doen rijzen
bij de plaatselijke bevolking dat Gedeputeerde Staten de zaak weer in handen heeft gegeven van de ambtelijxe werkgroep,Deze ambtelijke werkgroep
adviseerde een gemengde commissie in te stellen met vertegenwoordigers
uit de plaatselijke bevolking, gemeentebesturen en een aantal betrokken

diensten. (12)

Om meer inzicht te verkrijgen in de problemen is een telling op een aantal maatgevende dagen in de Weerribben en de omgeving van de Belt/Schutsloot gehouden. Voor de Weerribben waren dit de conclusies:
-

-

Gedurende een groot deel van het vearseizoen is er sprake
van een rustig vaarbeeld.Intensief gebruik vindt alleen plaets
op bijzondere dagen/perioden als Pinksterweekend en de bouw-

vakvakantie.

Uitbreiding van de vrije corridors(gebieden die buiten de verordening vallen)is niet noodzakelijk.
De pleziervaart kent een groot aandeel ongemotoriseerde vaartuigen en geen aanwijsbare concentratiepunten

Te
De werkgroep Artikel 6 verordening landsschapsschoon is na dit onder-~

zoek,dat uitsluitend betrekking heeft gehad op de pleziervaart tot
overeenstemming gekomen over de volgende punten die betrekking hebben
op de Weerribben:
-

Pleziervaartuigen,breder dan 2.25 meter zijn verboden,eochter niet voor
vaarwegen bedoeld in artikel 1
van het reglement op het varen en de

vaarwegen in Overijssel(zie bijlage 2)

Gedeputeerde Staten kunnen vaarwegen aanwijzen waar het verbod niet

-

-

geldt.

Gedeputeerde Staten bepalen een periode waarin het verboden is te
varen met een pleziervaartuig met in werking zijnde motor tussen22,00
en 4,00 uur.

Tussen 22.00 em 4.00 uur is het verboden ligplaats in te nemen,te

hebben of toe te laten,Het verbod geldt niet voor jachthavens, jachtwerven en campeerterreinen aangewezen in een geldig bestemmingsplan.
Meer contréle op de maximumvaarsnelheid en hogere straffen.Contréle
dient vooral door de plaatselijke bevolking te geschieden.De maximumvaarsnelheid geldt voor alle waterverkeer,
Binnen 5-10 jaar moet gestreefd worden naar een verplichte vuilwatertank op alle pleziervaartuigen,
Instelling van de huidig geplande stiltegebieden met uitzondering
van de volgende vaarten:
-- Lokkenvaart-Hoogewegsloot-Flodder
~-- Meentegat
-- Twaalf Dagten
-- Bokvaart+Schut/Grafkampen
-- Vaart van de heer van Diezenvaart-Vaartgat van Tieteme¢4o)

Het laatste woord over de ruste-en stiltegebieden is nog niet gesproken;
een uiteindelijke beslissing,waarmee hopelijk alle partijen zich kunnen
verenigen kan op korte termijn tegemoet gezier worden.
1.5.4.

lLandschapspark Noordwest Overijssel

Noordwest Overijssel is enige jaren geleden als een var de 5 proefgebieden naticnale landschapsparken aangewezen.De proefrebied.n zijn be-=
doeld om ervarins op te doen of knelpunten op te sporen en de gevolgen
te bestuderen van bepaalde regelingen of bestuursorganisatie,
Deze gegevens vormen een belangrijke schakel bij de realisering van de

overige landschapsparken. (10)

Ben nationaal landschapspark is kort samengevat een gebied van minstens
10.000 ha dat uit het oogpunt van netuure en landschapsbehoud waardevol
is voor de recreatie en ook waardevol is om zijn cultuurzeschiedenis.
De boeren moeten in het grootste deel van het gebied een normale bedrijfs-

voering uit kunnen oefenen(10).

De realisering van de landschapsparken verloopt helaas nog niet zo vlot.
Ruim 2 jaar nadat de beschikking beheersovereenkomsten getekend is heeft
nog niet én boer een overeenkomst met de de Stichting Beheer Landbouw-~
gronden afgesloten.Ook de vaak tegenstrijdige belangen
‘bevorderen
de samenwerking tussen natuurbeheer en landbouw bepaald niet!
De plannen zijn rond, de rapporten en nota’s spreken duidelijke taaljnu
alleen de realisering nog!

é.
HOOFDSTUK 2
2.1.

ONDERZOEKMETHODE

Kaarten en kaartschalen

Voor het weergeven van de verspreiding van de gekarteerde soorten is
gebruik gemaakt van de 1:10,000 0.K.W.-kaart,opname okt, 62.
Het verloop van de vaarten en de vorm van de trekgaten werd ruwweg op
A-4 formaat papier overgenomen.Voor de orientering werd gebruik gemaakt

van bochten,inhammen molens,zijvaarten e.d,

Voor de vorr van de trekgaten is de 1:10.000 waterkaart 1976 gebruikt.
De vorm van deze trekgaten is op de verspreidingskaarten niet weergegeven.
Waar een bepaalde soort voorkomt wordt door de verspreidingskaarten niet
exact weergegeven,maar wel waar we een bepaalde soort niet,weinig of veel
aan kunnen treffen,
Gegevens over de sociabiliteit en abundantie kunnen enigszins tot uiting
komen door de dichtheid van de soortswaarnemingen.
2.2,

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande kartering

Soorten die niet in de kartering zijn opgenomen zijn de 2 soorten tandzead
en wel knikkend en driedelig tandzaad.Deze planten waren tijdens de periode van karieren vegetatief moeilijk herkenbaar en zijn daarom niet opgenomen.
In een korte periode(ongeveer 7 weken)was het niet mogelijk hetzelfde gebied
als mijn voorzsahger te karteren,die hiervoor 4 maanden heeft uitgetrokken,.
In hoofdzaak zijn de doorgaande vaarten gekarteerd en in verhouding minder
afgesloten gedeelten,.
Van de trekgaten zijn niet alleen de oevers gekarteerd,maar het totale geheel. Dit in tegenstelling met mijn voorganger,die alieen de oevers meegenomen
heeft,
2.3%

Uitwerking van de gegevens

De veldgegevens zijn op verspreidingskaarter weergereven er na vergelijking
met voorgacnde resultaten en een literatuurstudie geinterpreteerd,
Hierbii is sebruik gemaakt van aanvuliende soorten als grote boterbioem
klein-er gewoon blaasjeskruid en mattenbies,die niet op de verspreidings_kaarten weerzegeven ziin of in het rapport beschrever. worden,

HOOFDSTUK 3

ONDERZOEKSRESULTATSN EN ORCOLCSISCHE VERGELIJEING

De verspreiding van de soorten is te vinden in de bijlagen 4 ,t.m.
Het onderdeel uniciteit is afkomstig uit literatuuropgave 15;de onderdelen
diepte en substraat uit opgave 2.Voor verklering van de termen saproob,mesosaproob e.d. zie bijlage 3
3.1

P.,lucens

In mesotroof-eutroof,B-A-mesosaproob water van petgaten,brede tochtsloten
en vaarten.Zelden in geheel stilstaande wateren.Indikator N-rijkdom(13)
De soort kan uitgestrekte bestanden gaan vormen in pollen die niet de gehele bodem bedekken.Ofschoon de soort goed bestand is tegen heftige waterbewegingen verdwijnt hij bij toenemende scheepveart(2).De soort blijkt vrij ge-

voelig voor chloride te zijn(2)

1-6 meterj;optimaal bij diepten van 1-3 meter.De soort blijkt zich goed aan
veranderingen in de waterdiepte aan te kunnenpassen door wijziging in blad-

vorm en groeiwijze.(2)

Uniciteit

Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnerend,Waarderingsgetal 5.
Substreaat

Bij voorkeur op een sapropeliumlaag boven zar.d,klei of laagveen,.
Verspreiding in de Weerrib:en
Ret voorxomen van F.lucens ondersteun: de irdicatiewaarde van eutroof,niet
vervuild water in brede vaarten,Het lijkt alsof de HRamsgracht
de rol van

Potamogeton lucens
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Vaststelling ven hei waarderingsgetal is beschreven in literatuuropgave

13,

10.

rol van woonplaats voor P,lucens van de Kalenbergergracht en Heuvengracht
heeft overgenomen.In de eerstgenoemde gracht is de soort nog wel te vinden in rustige slootjes die in open verbinding met de Kalenbergergracht
staan.Voor deze veranderingen in groeiplaats kan men de volgende verklaringen aanvoeren:
- De toegenomen verontreiniging van het oppervlekte-water,Kalenberg loost
zijn rioolwater zonder zuivering op de Kalenbergergracht{jDaarnaast is

er de inlaat van voedselrijk water uit Friesland.

De vervuiling heeft minder invloed in de geisoleerder liggende slootjes en inhammen.
- De toegenomen scheepvaart.Op drukke zomerse dagen wordt er soms in
file gevaren!Vermoedelijk speelt de scheepvaart een grotere rol bij het
verdwijnen van P.lucens uit de Kalenberger- en Heuvengracht dan de watervervuiling.Zo komt de soort in beschutte inhammen die direct in ver-

binding met het voedselrijke water wél voor.

(@inds 1978 wel zuivering vodr lozing)

3.2.

P.perfoliatus

Milieu_

In rivieren,beken,kanalen en plassen in sterk bewogen,mesotroof~eutroof,
BeA mesosaproob water.In minder eutrofe wateren dan P,lucens:de soort
mijdt vervuiling.(11).Groeit in dichte pollen waardoor extra weerstand
verkregen wordt tegen heftige waterbewegingen,(14)In diepe grote wateren
kan de plant als pionier een rol spelen;het concurrentievermogen is ge
ring.De soort is vrij ongevoelig voor afmaaien doordat de wortelstok ge-

makkelijk weer witloopt. (2)

Plant var. diep en sterk bewogen water:mogelijk dieper dan 1.5 m.
Uniciteit

Venig-kleiig of venigezandig milieu.
Verscreiding in de Weerribben
Deze soort geeft een goede indikatie voor de vervuiling van o.a, de drukke vaarwegen.Kwam 10 jaar geleden de soort nog op 6 plaatsen voor langs
de Kalenbergergrachtj;nu werd slechts 1 vindplaats gevonden op een pleats
waar een sterke waterbeweging door passerende boten optrad,Juist in deze
gracht met zijn heftige waterbeweging waar de soort wel tegen bestand is
komt F.perfoliatus als gevolg van een te hoge voedselrijkdom van het water hu niet meer voor.
3.3.

P.natans

Milieu
In tamelijk voedselarm-eutroof,A-mesosaproob water,ali dan niet met een
tijdelijke waterbeweging,maar beschut tegen wind en golfslag.De soort
is gevoelig voor golfslag en zal zelden in stroming voorkomen(11)
Vermoedelijk wordt zijn voorkomen primair bepaald door de efwezigheid van
een sterke waterbeveging en is de chemische gesteldheid van het water

van minder belang (2)

Optimaal in betrekkelijk ondiep water(0.6-1m.);zelden im meer dan 3 m,
diep water;kan dan echter toch nog dominant zijn.

Uniciteit

Indifferent;zich handhavend of uitbreidend ondenks antropogene invloeden.
Wearderingsgetal 3,
Substraat

Tie

Substrast
Bij voorkeur lemige bodem of sapropelium,zelden op mineraal zuivere bodem,
Verspreiding in de Weerribben

Het voorkomen van P.natans benadrukt de indicatiewaarde voor groeiplaatsen met weinig waterbeweging(14).Op plaatsen waar P.lucens en

P,natans bij elkaar stonden kwam de eerste soort altijd véér de tweede

voor in woeliger water.Ook het algemene voorkomen van P.,natans in de
rustige slootjes langs de Hoogeweg onderstreept deze indicatiewaarde.
Langs de Tweede Bokvaart komt de soort door de scheepvaart nu niet meer

voor.
Opvallend is het verdwijnen van de soort uit de Boonspolder en de Rams=

polder terwijl deze wateren toch weinig bevaren worden.Het voorkomen van
P,obtusifolius op voormalige P.natans-groeiplaatsen kan een aanwijzing
zijn voor een te hoog fosfaatgehalte van het water voor P.natans,
3.4

P.obtusifolius

In eutroof,A-mesosaproob water,vaak op plaatsen waar wateren met elkaar

in verbinding staan.De soort prefereert een kwelmilieu en is gebonden

aan beschut gelegen plaatsen.Vermoedelijk kunnen we P,obtusifolius tot de
fosfor-eutrafente soorten rekemen.(9).De soort is zoutmijdend,verdraagt
sterke waterbeweging door de wind(bijv. in brede petgaten) ,mijdt een
sterk verontreinigd milieu,maar vertoont een voorkeur voor water dat rijk

is aan voedingszouten(9)

Vitael voorkomend in water tot 2m. diep;meestal op 0.8—-1 m, die.

Uniciteit

Behoud gewenst;betrekkeliik algemeen of afnemend.Waarderingsgetal 4,
Substraat
Op zandige,venige of kleiige bodem,enige voorkeur voor veen.

VerspreidingindeWeerritbens

Op plaatsen waar momenteel vrij intensief gevaren wordt is de soort nu

verdwenen(Hamsgracht,Tweede bokvaart).Beschutte plaatsen waar vroeger

P,natans voorkwam blijken nu P.obtusifolius te herbergen.Zoals al eerder
vermeld is kan dit een aanwijzing zijn voor het hoge fosforgehalte van het
water o.&. in de Boonspolder en t Hecrs,
De socrt blijkt na het uitbasreren van sloten het eerst weer te verschijnen op de onbegroeide bodenm.
3.5.

F.pectinatus

Milieu

In eutroof,A-mesosaproob water,vaak bij een sterk verminderde helderheid,
¥an alle fonteinkruiden is P.pectinatus de plant van de meest dynamische

omstandigheden(14)De soort verdraagt goed onregelmatige waterbewegingen
en verontreiniging zoals veroorzaakt door varen.Deze soort is van alle

inlandse soorten zelfs de meest zouttolerante:hij komt zelfs voor
achter zeedijken in wateren met zoute kwel,

Uniciteit
0,.2=-1.2

De

Indifferent;zich uitbreidend of handhavend ondanks antroppgene invloeden,.
Waarderingsgetal 3.

Substraat

Op zand- of kleibodem,zelden op veensrond,meestal boven week slib.
Verspreiding in de Weerribben
Deze soort werd slechts op 4 plastsen aangetroffen en alleen in sloctjes die uitmondden in de Kalenbergergracht.Dit is wederom een aanduiding

voor de hoge voedselrijkdom van het water in deze vaarweg,.

Mogelijke oorzaken voor het sporadisch voorkomen van de soort zijn:
-Hen weinig geschikt substraat

-Een te lage alkaliteit en te weinig kalk in het water.
3.6

P,compressus

In mesotroof-eutroof,B-A-mesosaproob water,zowel in zuurstofrijke als
zuurstofarme milieus.Beschutting geniet de voorkeur,doch hij komt ook in
langzaam stromend water voor.Hij wordt opgevat als fosfor-eutrafente

soort(9)

Diepte

Tot ca. 1.5 m. diepte
Uniciteit
Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend,Waarderingsgetal 5.
Substraat
Zowel op laagveen,zand,leem als kleigrond.
Verspreiding in de Weerribben
Deze soort prefereert minder eutroof water dan |F.obtusifolius hoewel
beide fosfor-eutrafente socorten zijn.De verwachting dat de eerste soort
achter uit zou gaan in 10 jaar lijkt in vervulling te zijn gegaan,
In*t Heers werd 1 exemplaar sangetroffen,waarschijnlijk een restant var
grotere kolonies.In grote hoeveelheden werd P.compressus(nog) aangetroffen in de Hoogewegsloot tegenover het biologisch station en in het
slootje langs de Meenteweg aer de kant van de Boonspolder.Door de toenemende vervuiling zal ?.ccmpressus vermoedelijk verder afnemen en verdwijnen op enkele geisoleerde vindplaatsen na,
3.7

P.crispus

Milieu
In eutroof,A-mesosaproob water.Golfslag wordt gemedensP.crispus kan ~en
aantreffen op beschutte plaatsen in stilstaand of stromend water,In oren
water van plassen en rivieren treffen we de soort niet aan(7)
Van zeer ondiep tot ongeveer 1 n,

Uniciteit

Indifferentjalgemeen ,zich handhavend of zich uitbreidend ondanks antropogene invloeden.Waarderingsgetal 3.
Substraat
Optimale ontwikkeling op kleihoudende bodems.
Verspreiding in de Weerribben
Ondanks de toe;enomen verrijking van het water is er van een duidelijke
toename van P.crispus geen sprake.0o
in voct scheepvaart afgesloten
petgaten en vaarwegen komt de so rt sporadisch voor.EHen mogelijkheid

-
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voor de afwezigheid van deze soort is het ontbreken van een geschikt sub-

straat(veelal veen in plaats van klei).

Het gegeven dat F.crispus ondanks de toegenomen eutrofiering in de doorgaande vaarten niet toegenomen is kan een aanwijzing zijn voor de negatieve
invloed van de scheepvaarie

3.8

Polygonum amphibium natens

Milieu

In mesotroof-eutroof,B-A mesosaproob water,al of niet met tijdelijke water-

beweging,doch beschut tegen wind en golfslag(14). P,amphibium bezit een
grote ecologische amplitude;met name voor een wisselende waterstand,

Hij komt veel voor in combinatie met N,lutea en N.alba.(1).De soort is

preferent voor N-rijkdom en geeft de voorkeur aan een milieu met een grote

veranderlijkheid zoals sterke,af en toe optredende doorspoeling(14).
0.4-1.2

me

Indifferent,algemeen,zich goed handhavend of uitbreidend ondanks antropogene invloeden,Waarderingsgetal 4.

Substraat

Venig sapropeliumjdeze soort blijkt echter een voorkeur te hebben voor
een onderliggende kleibodem,Vaak blijkt dat op plaatsen waar de soort
voorkomt een kleilaag of lens in de bodem voorkonmt,
Verspreiding in de Weerribben
De meeste(verspreide)vindplaatsen zijn verdwenen,waarschijnlijk door de toegenomen voedselriikdom van het water.In de Hamsgracht waar een sterke
doorspoeling optreedt als gevolg van waterinlaat via de gemalen heeft de
soort zich uitgebreidjvooral bij de inhammen van molens kunnen we de soort
aantreffen.Deze concentratie van vindplaatsen vinden we ook aan de Hooge-

wegsloot in dat gedeelte wat vo-r de waterafvoer regelmatig geschoond

wordt.Door de toenemende eutrofiering zal de soort waarschijnlijk verder

afnemen,
3.9

Nymphaea alba

Milieu
In stilstaand en licht bewogen eutroof,A-mesosaproob water.N.alba is

meer dan Nuphar lutea een soort van rustig waterjde eerste soort kan ook
in overigems onbegroeide sloten grote oppervlakken bedekken en duldt
minder soorten neast zich dan N.lutea,Ook komt de soort voor in voedselarm water,waear we Nelutea niet aantreffen. (9)
Diepte:0 eon 3m.

14.
Substraat

Venige of kleihoudende bodem,soms ook op zand.
Uniciteit
Indifferent,algemeen,zich goed handhavend of uitbreidend ondanks antropogene invloeden.Waarderingsgetal 3.
Verspreiding in de Weerribben

Nymphaea alba komt in het hele reservaat voor in alle categorien wateren

met een lagere abundantie dan Nuphar lutea.Dat de soort minder goed be- ~

stand is tegen waterbeweging blijkt uit het ontbreken van de soort langs
de Kalenbergergracht,op een enkel exemplaar in een beschutte inham na.
Nymphaea alba komt in de vaarten en petgaten meestal voor in de beschut-

ting van N,lutea,maar kan ook totaal domineren wat we int Heers terug

vinden,
De toenemende eutrofiéring schijnt minder invloed te hebbeh dan de scheepvaart.Juist voor deze soort vormt de scheepvaart een bedreiging:het varen

tussen de planten is voor deze soort schadelijker dan voor N.lutea(7)
3.10

Nuphar lutea

In eutroof,A-mesosaproob water, verdraagt vervuiling(13).Beter tegen enige
waterbeweging pestand dan N. alba(11), Indifferent voor stikstof,
0.4-em,

Indifferent; zich uitbreidend of handhavend ondanks antropogene invloeden.
Waarderingsgetal 3,
Substraat
Venig,kleiig of zandig
Verspreiding in de Weerribben
De soort wordt vrijwel in het gehele gebied aangetroffen,ook op plaatsen
met enige waterbeweging(de loefzijde van vaarten, peteaten)waar Nymphaea
alba nauweliiks voorkomt,
De invloed van de scheepvazrt is goed te zien aan de verschijningsvorm
van de soori in de halenbergergracht,Komt hij in inhammen nog met drijvende bladeren voor;op de meeste plaatsen verschijnt de onderwatervorm met
zijn grillige bladeren die beter tegen scheepvaart bestand zijn.(11)
De vervuiling blijkt geen invloed te hebben op het voorkomen van de soort
die vervuiling goed verdraagt,
3.11

Nymphoides peltata

Milieu
In eutroof,A4-mesosaproob water,ontwikkelt zich bij voorkeur bij een zekere
waterbeweging of golfslag(14). Evenals P,amphibium gedijt de soort goed
bij af en toe optredende sterke doorspoeling.N.peltata is preferent voor

N-rijkdom(13)en is zoutmijdend(14)

0.5-3 m.(soms ondieper)

Uniciteit

Behoud gewenst,betrekkelijk algemeen of afnemend,Waarderingsgetal 4.
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Substraat

Bij voorkeur op kleihoudende bodem,in het algemeen boven minerale grond.

Verspreidingin de Weerribben.

N.peltata blijkt gebonden te zijn aan het fluviatiel en marien kleidek(zie
de bodemkaart)daar hij alleen ten zuiden van de Kalenbergergracht voor-

komt. (2)De verspreiding blijkt zich nu te beperken tot enkele groeiplaatsen

waar de seort wel in een groot aantal voorkomt,
Ondanks de verrijking van het water en de toename van de waterbeweging
door de scheepvaart is de soort niet toegenomen.Mogelijke oorzaken zijn:
-

Het ontbreken van een geschikt substraat(veelal veen i.p.v. klei)
Het varen met buitenboordmotoren.Indien N.peltata in grote hoeveelheden voorkomt zijn bestuurders van boten geneigd deze vegetatie-oer~
wouden te mijden,terwijl alleenstaande exemplaren
gemakkelijk stuk- of
losgeslagen worden.(8).Het gebruik van buitenboordmotoren lijkt het veelvuldig maaien van de vaarten vervangen te hebben,wat eenzelfde ongunstig
effect heeft op deze belangwekkende vegetatie,

3.12

Scirpus maritimus

Matig brak tot zoet eutroof,A-mesosaproob water.In het binnenland komt
hij voor op plaatsen met zoute kwel(1)of andere vormen van instabiliteit.
Tot 1m, diep.
Uniciteit
Beroud gewenst,betrekkelijk algemeen of afnemend.Waarderingsgetal 4,
Substraat
Zancgrond,bedekt met een sliblaag of klei op een venige onderlaag.
Verspreidins in de Weerribd.n
In de kartering was dit de enige soort die niet werd aangetroffen.Misschien
kont hii zeer sporadisch nog in het reservaat voor op geisoleerde plekken.
Vermoedelijk is de oorspronkeliike srote populatie na de droogmaking van de
Noordocstpolder door een afname van het chloridegehalte van het water ver-

dwenen(2)
5,13

Hippuris vulgaris

In mesotroof-eutroof,B-Amesosaproob water,in kwelsloten en kwelgaten.

Indikator matige N-rijkdom(13).
Tot 2.5 m. diep

Uniciteit

Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend.Waarderingsgetal 5.
Substraat
Slikkig,boven zand of klei.
Verspreiding in de Weerribben
Algemeen bekend is dat H.vulgaris uits_uitend tien zuiden van de Kalenbergergracht voorkomt en dat het verspreidingspatroon overeenkomt met het
mariene/fluviatiele kleidek.Dit jaar is echter de eerste lidsteng ten
noorden van de gracht sangetroffen langs de Hocgewegsloot.
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Ondenks de watervervuiling weet de soort zich goed te handheven en is er

zelfs een zekere uitbreiding te bespeuren van de oppervlaktes van de vind-

plaatsen van 1969.Zo vinden we niet alleen exemplaren in het doorgaande
Beentegat,maar ook in de aangrenzende 2 petgaten,
Het ontbreken van de soort in®*t Heers en in de Wiertoom kan duiden op
een te hoge voedselrijkdom van het water:de invloed van de scheepvaert
op deze plaatsen is namelijk kleiner dan die van de waterkwaliteit.

3.14

Rorippa amphibia

Milieu_

In eutroof,A-mesosaproob water,iangs oevers die zomers oppervlakkig droog
kunnen vallenjook in periodiek droogvallend water,Indikator N-rijkdom(13)
Langs oevers in zeer ondiep water tot ongeveer 0.3 m

Uniciteit

Indifferent;zich uitbreidend of handhavend ondanks antropogene invloe-

de. Waarderingsgetal 3,
Substraat

Dikke,min of meer compacte laag sapropelium op venige of mineraie ondererond,soms op veen- of kleigrond waar de sapropeliumlaag ontbreekt.

VerepreidingindeMeerribben

Rorippa amphibia komt verspreid over het gehele gebied voor en kan beschouwd worden als de meest algemene soort in de kartering.Deze soort
kan brede ,uitgestrekte zomen vormen langs
brede,secundaire en vrij druk

bevaren vaarten(2),In deze brede vaarwegen(bijv Meentegat,Jurries)vinden

we ondiepe oevers,waar R.amphibia goed gedijt.0ok op plaatsen waar een
opeenhoping van organische stof plaetsvindt (versmalling in de vaarweg
luwtes,bochten)treedt de soort duidelijk naar voren. (2)
Hoewel de soort een vocrkeur geniet voor nitreathoudend water is het niet
juist hem als indikator voor eutrofe rilieus aan te duiden,
De invloed van de verrijking van het water dat door de Weerribben stroomt
wordt goed weergegever, door de verspreiding van deze plant.Waar 10 jaar
geleden het verrijkte water nog niet was doorgedrongen treffen we de
soort nu wel aan.Voorb-elden ziin de Kloosterwiede en de petgaten in de
Ramspolder,Eier is fraai te zien hoe het verrijkte water de petgeten
binnendringt in het eerste lange gat waar de soort vrijwel overal vo rkomt.,In net tweede gat,dat door een smalle sloot met het aanvoergat verbonden is komt de soort juist bij deze sloot voor;verder nauwelijks.

In het derde gat komt de soort(nog)niet vor,

Ook de expansie in de Wiertoom na 10 jaar k mt duidelijk naar voren,.

3.15

Glyceria maxima

In sterk verontreinigd,fosfaat,nitraat en kaliumrijk water;preferent voor
N-rijkdom.De socrt vormt meestal lintvormige vegetaties langs sloten,kolken, rietlanden,zegremoerassen,moerassige,bemeste en weinig beweide hooi-+
landen.Door de toenemende verontreiniging wordt de socrt in ons land

steeds alcemener(2)

Ondiep water van oevers en inhamren
Uniciteit
Woekerend ten koste van andere soorter door antropogene invloeden.
Waarderingsgetal 1,
Substraet

Weke,sterk gereduceerde grond.
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Verspreiding in de Weerribben
Ook deze soort heeft zich uitgebreid,echter niet zo spectacvlair als
verwacht was.Hen oorzaek hiervan zou kunnen zijn dat niet alle groeiplaatsen tijdens de kartering opgenomen 2ijn,bijvoorbeeld door het voorkomen van
rietzomen die G,maxima aan het oog onttrekken,
De vervuiling is in ieder seval geen beperkende factor voor het voorkomen
van de soortj;langs de Kalenbergergracht waar de soort 10 jaar geleden
verspreid voorkwam vinden we nu in vrijwel elke inham deze plant, vaak

samen met R,amphibia en A,calamus.

Opvallend is dat G,maxima buiten de modderige inhammen en slootjes van
de Kalenbergergracht vooreal langs weilanden en honilenden voorkomen.
Oorzaken hiervan zou bemesting en verrijking door dierlijke uitwerpselen
kunnen zijn,
De voorkeur van de soort voor vestiging nabij menselijke nederzettingen
is goed te zien aan het voorkomen in de brede vaarter. die loodrecht op
de Kalenbergergracht staan(Meentegat,Vaargat van Tietema).Vlak bij de be-

bouwing vinden we volep G.maxima;vaak in combinatie met T, latifolia en

A.calamus.Verder van de bebouwing neemt de socrt dan snel af,
3.16

Butomus umbellatus

2 oe oe oo

‘

In stilstaand of zwak stromend mesotroof-eutroof,B-Amesosaproob water.
B.umbellstus
is een soort van wisselende waterstand,voornamelijk op Ge-

rijke bodem ,tevens een indikator voor N-rijkdom(13)

Tot ongeveer 0.5m.,zelden dieper dan in,
Uniciteit
Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend.waarderingsgetal 5.

Substreat

Min of meer modderig slib of zand,leem of klei;soms ook or zand met een
weke sapropeliumlaag.
Verspreiding in de Weerribben
Door de toegenomen scheepvaart is de soort langs de Kalenbergergracht
verdwenen waar hij 10 jaar geleden nog in lintvormige vegetaties voorkwam,
Ook langS de Hamsgracht en het Meentegat is hii verdwenen. Daarertegen
duikt hij op rustige pleatsen langs de Hoogewegsloot op,waar hij 10 jear
geleden sporadisch voorkwan,
Verder werd de soort verspreid aangetroffen langs bemeste en beweide
graslandensook op plaatsen waar weinig invloed van scheepvaart was.
Langs de doorgaande vaarten komt B.umbellatus déor de invloed van de
scheepvaart niet meer voor ,
3.17

Sagitteria sagittifolia

Milieu

In mesotroof-eutroof,B-A-mesosaproob water dat stilstaand of zwak stro-

mend kan zijn.In diepe of matig stromende wateren komt de soort met lijn-

vormige bladeren voor(2).Een opvallende achteruitgang van de soort kan

men soms waarnemen door vraat van vee en watervogels. (2)
Diepte
Meestal tot ca. 0.3m. doch ook dieper tot ca.
Uniciteit

1m.

Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend,Waarderingsgetal 5,

Substrast

Op modderige pleatsen boven rivier-en beekklei,zelden boven rivierleem
zand of veen.,

Verspreiding in de Weerribben.
Dit is een van de soorten waarvan de achteruitgang het duidelijkst naar

voren komt.Kwam de soort 10 jaar geleden nog algemeen voor langs de Lok-

kenvaart,net Vaargat van Jan de Wagt en de heer van Diezenvaartjnu is
S,sagittifolia hier vrijwel verdwenen.Langs de Hoogewegsloot en de heer
van Diezenvaart vinden we op oude vindplaatsen van de soort nog wel plan-

ten met lijnvormige bladeren,

Bijzonder fraai is de invloed van waterstroming op de soort waar te nemen
bij de gemalen langs de Hamsgracht.Staan de planten in of vlak bij de stroming van het gemaalwater dan komen ze met lijnvormige bladeren voor;staan
ze er verder van af dan verschijnen de normale pijlvormige bladeren,
Ook langs de Kalenbergergracht treedt dit verschijnsel op:in slootjes
die vlak bij deze druk.e vaarweg liggen komt de soort met lijnvormig blad
voor;10 meter verder va. de gracht
steken de pijlen weer boven het water

uit.

Hiermee is de invloed van ce scheepvaart aangetoond,door het op grote
schaal verdwijnen of omvormen van de soort,
H.BsOp de verspreidingskaart zijn alleen
met pijlvormige bladeren weergegeven.

Sagittariea sagittifolia

3.18

de vindplaatsen van pijlkruid

Butomus umbellatus

Acorus calamus

In eutroof-sterk eutroof,A-mesosaproob water,veel langs oevers van weilanden voorkomend,vooral bij tijdelijke verhoginge van het waterpeil.De soort
vindt ziin optimum aan de abrupt steile oevers van vaarten en tochtsloten
die door de mens opengehouden worden(?2) Deze neofyt is afkomstig uit Azie
en is in grote delen van Europa verwilderd,
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Tot ca. 0.5 ma.

Uniciteit_

Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend.Waarderingsgetal 5.

Substraat

Voornanmelijk op venige,kleiige,eventueel zandige bodem.
Verspreiding in de Weerribben
Het verspreidingspatroon van A.calamus vertoont een grote overeenkomst
met die van G,maxima die tevens een soort van eutroof water is,Het voorkomen van de eerste soort is gecorreleerd met woonkernen en weilanden,
Plaatselik kan de soort ontbreken waar beschoeiingen zijn aangebracht(2)
langs diep water of waar het water door scheepvaart sterk bewogen wordt.
De soort heeft zich niet alleen op de bekende vindplaatsen van 1969 uitgebreid,maar is ook de meer geisoleerd gelegen wateren binnengedrongen.
Dit verschijnsel,wat ook bij R.amphibia zichtbaar was,treffen we wederom
aan in de Ramspolder.Naarmate de trekgaten verder van de centrale inlaat
liggen komt A.calamus minder voor.0ok de Wiertoom herbergt nu meer van
deze soort dan in 1969 toen slechts 1 groeiplaats bekend was.
Bij voortschrijding van de vervuiling valt een verdere uitbreiding te verwachten,

3.19

Milieu

Typha latifolia

In eutroof,A-mesosaproob water op verlande,tegen golfslag beschutte plaate
sen.T,latifolie komt meestal in voedselrijk milieu voor,doch meer naar de
voedsclarme kant dan T.,angustifolia,sen milieu waar sedimentatie of snelle
oxidatie optreedt geniet de voorkeur voor T. latifolia. (2)

Tevens is de soort een indikator voor N-rijkdom(13)
Op verschillende diepte tot ruin 1 m,

Uniciteit

Indifferentsalgemeenj;zich uitbreidend of handhaveni ondanks antropogene
invloeden,Waerderingsgetal 3,
Substraat
Zowel op week anorganisch materiaal als op organisch materiaal(veen);o0ok
op harde zandbodem voorkomend(Flevopolders).Het zand is dan wel bedekt
met een 5-25 cm, dikke laasg slib,slikkig zand of organische resten.De
wortelstok heeft een slap substraat nodig;de wortels zelf zijn in staat
ook in harde grond door te dringen.
Verspreiding in de Weerribben

De vraag of de enkele exemplaren die in
1969 voorkwamen pioniers of restanten van een oude populatie wagis nu geen vraag meer!Vrijwel overal in het
gekarteerde deel werd de soort aangetroffen,doch vooral in de nabijheid van
de bebouwing van Kalenberg,de Boonspolder en de Hogeweg.De uitzaaing van de
soort,vermoedelijk vanuit de Lokkenpolder,is fraai te zien langs de Hooiweg
ten noorden van het reservaat waar T,latifolia in de harde oevers van droge

sloten voorkomt.

Plaatsen waar organisch materiaal zich ophoopt vinden we langs de Kalenbergersracht,waar we in de beschuttins van inham:en T. latifolia aantreffen
meestal met meerdere exemplaren,
Het voorkomen van T,latifolia legt de nadruk op de toegenomen voedselrijkdom
van het water,
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3.20

Equisetum fluviatile

Milieu
In mesotroof-eutroof,B-A-mesosaproob water

vooral op plaatsen met kwel

prede verlandingsstroken vormend(11);komt ook in ondiepe sloten voor,

Waarschijnlijk niet bestand tegen wisselingen in de waterspiegel(5)

Diepte

Tot ca. 0.5 me
Uniciteit
Indifferentjsalgemeenjzich uitbreidend of handhavend ondanks antropogene
invloeden, Waarderingsgetal 4.

Substraat

Dikke losse sapropeliumleag.In de Weerribben is het voorkomen van de soort
vermoedelijk gecorreleerd met het voorkomen van riet=- en zeggeveen.

VerspreidingindeWeerribben

De soort blijkt zich in 10 jaar teruggetrokken te hebben in beschutte plaatsen die niet vervuild zijn.Opvallend is het dat E,fluviatile nog steeds
veorkomt langs de Hamsgracht,welke toch vrij druk bevaren wordt. Vermoedelijk
speelt de waterkwaliteit een grotere rol dan het varen met buitenboordmoteren.eZo is de soort volledig verdwenen uit de Ramspoider,die voor de pleziere
vaart afgesloten is.
3.21

Menyanthes trifoliata

Oligotroof-mesotroof,B-mesosaproob water,vooral in contactzénes van voede=
selrijk en voedselarm water, Zoutmijdend (14), Voorkomena aan de periferie van
rietlanden op drijvend of zich van de grond ophogend substraat.Bij het opnieuw begroeien var oevers van uitgebaggerde wateren kan de soort met
Carex paniculata als pionier optreden. (2)

Tot ca. 0.7 R.

Uniciteit

Behoud gewenst;betrekkelijk algemeen of afnemend.Waerderingsgetal 6.
Substraat
Bij voorkeur boven een minerale bodem waarop een niet te dikKe laag organisch materiaal ligt.
Verspreiding in de Weerribben
Een constatering,die vooral uit gesprekken met de plaatseliike bevelking
naar voren komt is Jat waar deze soort voorkomt de waterkwaliteit goed is.
Het voorkomen van M.trifoliata tesamen met E,fluviatile ondersteunt de
indicatiewaarde voor niet vervuild water(9).Dan wekt het ook geen verbazing dat de soort nu uit de Kalenbergergracht verdwenen is,evenals de soort
niet meer voorkomt in de Nieuwe Vaart en het Grote Dwarsgat,waar voedselrijk water doorheen stroomt,.
Dat de scheepvaart minder uitmaakt waar M.trifoliata voorkomt blijkt uit
de verspreiding in de Lokkenvaart.Waar vervuilingsindicatoren als G,maxima
en A,calamus optreden is de soort verdwenen;tussen de Puntersloot en de

Eerste Bokvaart,waar de invloed van de scheepvaart door een versmalling

juist groter is,komt M.trifoliata wél voor.

Menyanthes trifoliata,.

3,22

Alisma plantago-aquatica

Milieu
In mesotroof-eutroof,B-A=-mesosaproobd water.Ook voorkomend in sterk veront-

reinigd water:indikator N-rijkdom(13).Optimaal im milieus met een wisselende waterstand(11).De soort vestigt zich als pionier massaal en snel op

plaatsen in nieuw gevormde milieus(opgespoten terreinen,grintgaten e.d, )
en komt ook voor op drijftillen.Dit wijst op een snelle aanpassing aan sterk

wisselende milieus(1).

Voornamelijk in ondiep water tot ongeveer 0.6m. met een optimum bij 0.1-0. 3me
Uniciteit

Behoud gewenst;betre:kelijk algemeen of afnemend.Waarderingsgetal 5.
Substraat
Zandgrond,tedekt met een sliblaag,op klei of een venige boden.
Verspreiding in de Weerribben
Door antropogene invloeden heeft de soort zich in 10 jaar uitgebreid,echter
niet zo sterk als T.latifolie of A.calamus.Dit kan o.a. worden toegeschre-=
ven aan het niet overal voorkomen van ondiepe groeiplaatser.,
Vooral op ondiepe pleetsen bi} woonkerner. en boerderijen werd A, plantago-aquatica aengetroffen;vaak met meerdere exemplaren tegelijk.
Door de toegenomen voedselrijkdom vinden we de soort n&@ock in de Wiertoom
*t jurries en de Vrijstaten,waar hij 10 jaar geleden slechts sporadisch voorkwam.Dit is wederom een aansporing om de waterkwaliteit te verbeteren met
als doel een eenvormigheid in de vegetatie tegen te gaan.
Gebeurt dit niet dan kan men verwachten dat de soort zich ook in groter aantal zal gaan vestigen op pleatsen als de Ramspolder waar het voedselrijke
water langzaem binnendringt.
3.23

Solanum dulcamara,

In voedselrijk water;overwegend op het land,doch ook in het water groeiend.
Op drijftillen,in boezemwateren ,kanalen, plassen en sloten,soms aan de oevers
van vennen met een meeuwenkolonie. (2)
Uniciteit
Indifferentj;algemeen;zich uitbreidend of handhavend ondanks antropogene
invloeden,. Waarderingseseteal 3,
Substraet

Op veen-of kleierond met eer compacte sacropeliumlaag of op plaatsern waar
een sapropeliumiassg ontbreekt.

N3
x]

S,dulcamara werd over het gehele gebied aangetro#¥ffen,maar vooral op
plaatsen waar verrijking van de bodem plaatsvindt.Verrijking kan optreden
door het afmaaien,verbranden of opslaan van plantedelen(met name riet)
het bijeendrijven van organisch materiaal in zogenaamde aanspoelzénes,in
bochten van waterwegen of door plekken mest,
Vergeleken met 10 jaar geleden heeft de soort zich aanzienlijk uitgebreid
wat wijst op de toegenomen voedselrijkdom van het water.Dit is vooral goed
waarneembaar langs de Kalenbergergracht en Hamsgracht waar hij in langgerek-

te zées voorkomt.

Evenals R,amphibia en A.calamus is de soort in tamelijk geisoleerde plaatsen
als de Wiertoom en de Ramspolder binnengedrongen waar hij 10 jaar geleden
nog niet voorkwan.,
De scheepvaart schijnt op het voorkomen van de soort weinig invloed te
hebben,
3.24

Epilobium hirsutun

Milieu
Eutroof,A-mesosaproob water,op eaanspoelzénes aan de oevers van sterk door

de wind bewogen ve:rten en plassen in het laagveengebi ed(2).Indikator

excessieve Nerijkdom of vervuiling(13)
Uniciteit

Indifferents;algemeenjzich uifbreidend off handhavend ondanks antropogene
invloeden.Wasarderingsgetal 3.
Substreat
Humeuze,matig voedselrijke tot voedselrijke (voorgl stikstofhoudende)vochtige
bodems,Ook veel op plaatsen waar organisch materiaal is redenoneerd,
Verspreiding in de Weerribben
Ook deze soort heeft zich in de efgelopen 10 jaar aanzienlijk uitgebreid
evenals S.,dulcamara en R,amphibiashij wordt ndook
aangetroffer op tamelijk
geisoleerde plaatsen als de namspolder er de Wiertoonm.
Opvailend is de afname van de soort in de Boonspolder er de weerritbben.
Ben oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het gebied slechts bij hoge uitzon-

dering betreden wordt en het maaien achterwege blijft.

De toch wel opvaliende
toename van de soort in3t Heers kan vermoedeliik
worden toegeschreven aan branc- en maaiactiviteiter in dit gebied.
De voorkeur voor groeiplaatsen met rietrestanten van opslag en transport
is goed waar te nemen langs de Kalenbergergracht en Hamsgracht.

fm
A
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CONCLUSIES EN SUGGESTIES TER VERBETERING

Wat we al hadden vermoed véér het onderzoek begon en wat ock naar voren is
gekomen is dat door antropogene invloeden de flora van de Weerribben armer
wordt en een monotone vegetatie van eutrofe wateren ontstaat.
De oorzaken hiervan
zijn voornamelijk de watervervuiling en de recreatie.
Soorten,die goed in voedselrijk water gedijen en tegen scheepvaart redelijk
bestand zijn
zoals bitterzoet,gele waterkers en kalmoes nemen toe, terwijl
soorten die gevoelig zijn voor toename van de voedselrijkdom(P, perfoliatus

P.compressus,E.fluviatile)of voor scheepvaart(B.umbellatus,S.sagittifolia)

afnemen,.
Als oorzaken van de verontreiniging kunnen genoemd worden:
--

Kunstmestgebruik in hooi- en weilanden.De toename van G.maxima langs
deze graslanden kan hiervoor een aanwijzing zijn.Aangezien de Weerribben
in het proefgebied Nationaal Landschapspark Noordwest Overijssel liggen
is er een grote kans dat door het afsluiten van beheersovereenkomsten
aan dit probleem een einde gemaakt kan worden als alle partijen bereid
zijn mee te werken.

--

Riolering.Kalenberg en Ossenzijl lozen hun afvalwater direct op het water®Verbetering zal hierin slechts bereikt kun:en worden wanneer
het afvalwater voor lozing gezuiverd wordt.Het probleem van de watervervuiling door de waterrecreatie tracht men het hoofd te bieden door
binnen 5-10 jaar een vuilwatertank aan boord verplicht te stellen.
Huisvuil.Vooral in het drukke toeristenseizoen zal een toenemend aantal
waterrecreanten wellicht veel afval in het water deponeren.Tegen het
storten van vuil en het deponeren van afval door zowel de recreant als
de plaatselijke bevolking dient krachtig opgetreden te worden,eventueel
met medewerking van de plazetseliike bevolking.
Inlaat van weter uit Friesland.Bii het dagelijks beheer tracht
men de
omlooptiid van het voedselriike water zo groot mogeliik te m=ken.Hen an-

--

-~

dere,wellicht duurdere oplossing is het zuiveren van ret water véér de
inlaat.
,

Ret probleem van de watervervuiling zal op meerdere punten goei aangepakt
moeten worden,daar het vervuilde water niet door afsluitbomern tegengehouden
kan worder,masr ook geisoleerde fleatsen binnendringt.
Wil men in de toekomst weer gaan masien dan zal verriiking var het water
door afgemeside plantedelen tegensegaan moeten worden door re: afvoeren
ven het maaisel,
Ten aanzien van het probleem van de recreatie kan opgemerkt worden dat de
instelling van rust-en stiltegebieden (wearbij uitsluitend beperkinger. aen
de pleziervaart opgelegd worden)veel van de problemer. van rustverstoring
en watervervuiling weg kan nemen.
Opgemerkt dient nog te worden dat ook aan onderzoeken binnen het reservaat
bepaalde voorwaarden verbonden dienen te worden omdat deze onderzoeken
(dijv.
het varen met buitenboordmotoren door kwetsbare vegetaties)
een niet te verwaarlozen schade kunnen veroorzaken,.

Sinss 1978 wel zuivering voor lozing
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Samenvatting
In mei en juni 1930 is een vergelijkende kartering van 24 water en oevere
planten in het natuurreservaat de Weerribben uitgevoerd,
Doel van deze kartering was het onderzoeken van de invloed die recreatie
en watervervuiling op de vegetatie hebben,
Na veldwerken een literatuurstudie zijn de
soorten op verspreidingskaarten
weergegeven en met voorgaande resultaten vergeleken.Hieruit blijkt dat de
invloed van de recreatie en de watervervuiling tot verarming van de flora
leidt
en dat vooral de invloed van de watervervuiling zich ook tot geisoleerde delen van het reservaat uitstrekt.
Deze schadelijke invloeden kunnen voor een deel opgeheven worden door het

instellen van rust- en stiltegebieden wat op korte termijn te verwachten

valt.Bovendien biedt de aanwijzing van Noordwest Overijssel(waarbinnen de
Weerribben vallen)als proefgebied Nationaal Landschapspark goede mogelijkheden om de samenwerking tussen natuurbeheer en landbouw te bevorderen docr
onder andere het sluiten van beheersovereenkomsten,
De verbetering van de waterkwaliteit zal goed aangepakt moeten worden om
een verarming van de flora een halt toe te roepen.
De mens,die dit unieke natuurgebied in Europa door vervening heeft doen
ontstaan zal er nu voor moeten zorgen dat de waerdevolle flora en fauna
voor het nageslacht bewaard blijvens
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Rubriek V

Verordening landschapsschoon watergebied West-Overijssel 1979 (besiuit van provinciale staten d.d.21 maart 1979,

nr, 28); afkondiging.
A.

Toelichting.
Deze verordening houdt regels in met betrekking tot het afmeren van pleziervaartuigen en woonschepen, de
plaatsing van woonwagens/caravans, het aanbrengen en hebben van beschoeiingen en steigers alsmede tot de
aanwijzing van gebieden waar niet met in werking zijnde motor mag worden gevaren.
Naast enkele veranderingen van redactionele aard verschilt deze verordening van de gelijknamige verordening
van 1974 in die zin, dat het nu is toegestaan twee pleziervaartuigen van geringe omvang zonder ontheffing bij
een woning af te meren en artikel 6, waarin het verbod op het onbemandligpiaats innemen was opgenomen,
is vervallen.

B.

Bestuit van provinciale staten d.d. 21 maart 1979, nr. 28.

Provinciale staten van Overijssel,
gezien het voorstel van gedeputeerde staten van 13 februari 1979, nr. 32151, afdeling 2;
besluiten:
vast te stellen de volgende Verordening landschapsschoon watergebied West-Overijsse! 1979.

Begripsbepaling
Artikel 1
1. !n deze verordening wordt verstaan onder:
woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak dient of kan dienen tot woon- en nachtverblijf van
cen of meer personen;

woonwagen: elke wagen dic uitsluitend of in hoofdzaak dient of kan dienen tot woon- en nachtverblijf, kampeerwagens en caravans inbegrepen;
pleziervaartuig: behoudens het bepaalde in artike! 6, tweede lid, elk vaartuig, met uitzondering van:
a. rondvaartboten, voor het gebruik waarvan een vergunning van het gemeentebestuur is verkregen;
b.
vaartuigen die in gebruik zijn bij een gemeente, een waterschap, de provincie en hetrijk;
c.
vaartuigen die kennelijk voor goederentransport in gebruik zijn;
d. vaartuigen cie kennelijk ten dienste van de landbouw,derietteelt of beroepsvisserij in gebruik zijn;
e.
kano’s, open roeiboten en open punters;
f.

2.

woonschepen.

Onder woonschepen, woonwagens en pleziervaartuigen worden voor de toepassing van deze verordening mede verstaan die vaartuigen en die wagens die de geschik theid om te drijven dan wel te rijden of om tot woon- en
nachtverblijf te dienen hebben verloren alsmede de overblijfselen daarvan, casco’s en in aan- en verbouw zijnde vaartuigen,

Werkingssfeer

tad

Artikel 2
1. Deze verordening geldt in de gemeenten of gedeelten van gemcenten aangewezen ingevolge het tweedelid.
2. Gedeputeerde staten wijzen na overleg met de gemeerteraad, de gemeenten of gedeelten van gemeenten aan
die binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen en stelien de begrenzing van die gedeelten vast.
Het besluit van gedeputeerde staten wordt ter openbare kennis gebracht deor plzatsing in het provinciaal blad.

41-2
Woonschepen
Artikel 3
1. Het is verboden met een woonschip ligpiaats in te nemen, te hebben of toe te taten dat met een woonschip
ligplaats ingenomen wordt.
‘ 2, Dit verbod geldt niet voor woonschepen, die zich bevinden op daarvoor door de raad der betrokken gemeente
ingevolge artikel 31 van de Wet op de woonwagens en woonschepen 1918, stbl. 492, van die wet aangewezen
verblijfplaatsen.
Woonwagens
Artikel 4
1. Het is verboden met een woonwagen standplaats in te nemen, te hebben of toe te laten dat met een woonwagen standplaats ingenomen wordt.
2. Dit verbod geldt niet voor:
@. woonwagens in de zin van artikel 1 van de Woonwagenwet,die zich bevinden op een openbaar centrum
voor woonwagens in de zin van die wet of op een plaats waarvooringevolge die wet ontheffing is verleend;
b. woonwagens die zich bevinden op een terrein dat ingevolge een’ geldend bestemmingsplan uitsluitend of
mede voor kamperen is aangewezen.
Pleziervaartuigen

Artikel §
1.

2.

Het is verboden gedurende twee of meer etmalen achtereen op eenzelfde plaats dan wel binnen een straal van
1 km daaromheen met een pleziervaartuig ligplaats te hebben of toe te laten dat een pleziervaartuig ligplaats
heeft.

Dit verbod geldt niet voor:

a.

3.

jachtwerven, jachthavens en kampeerterreinen die in een geldend bestemmingsplan als zodanig zijn aangewezen;
b. die gebieden die door gedeputeerde staten als zodanig zijn aangewezen, gedurende de door gedeputeerde
staten bepaalde periode, zulks na overleg met burgemeester en wethouders;
c. twee pleziervaartuigen, die geen grotere afmetingen hebben dan een lengte van 6 m, een breedte van 2m
en een hoogte wat casco en opbouw betreft van 1,5 m, liggende niet verder dan 20 m van een tot bewoning bestemd gebouw.
Indien een pleziervaartuic edurende 60 opeenvolgende uren driemaal! met tussenpozen van ten minste 24 uren
op eenzelfde plaats wordt aangetroffen, wordt het pleziervaartuig in ieder geval geacht gedurende twee of meer
etmalen op die plaats ligplaats te hebben.

Gebieden gesloten voor motorboten
Artikel 6
1. Het is verboden in de wateren gelegen binnen de gebieden, door gedeputeerde staten met het oog op de belangen van het natuurbehoud aangewezen, gedurende de door gedeputeerde staten bepaalde periode te varen
met een pleziervaartuig waarvan de motor, die zich in of aan dat vaartuig bevindt, in werking is.
2. Dit verbod geldt ook voor de vaartuigen bedoeld in artike! 1, eerste lid, onder a, c en e.
Artikel 7
1. Het ontwerp voor het besluit van gedeputeerde staten waarbij de in artikel 6, eerste lid bedoelde gebieden
worden aangewezen en de perioden worden bépaald, ligt gedurende vier weken ter gemeentesecretarie en ter
provinciale griffie voor een ieder ter inzage.
2. Gedeputeerde staten maken de nederlegging tevoren bekend in een of meer dag- of nieuwsbladen, die in het
gebied verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze.

3.

Gedurende die periode kan een ieder bij gedeputeerde staten schriftelijk bezwaren tegen het ontwerpindienen. Het besluit wordt niet genomen dan nadat burgemeester en wethouders zijn gehoord.
\

Steigers e.d.
Artikel 8
1, Het is verboden havens, aanleggclegenheden, steigers en beschoeiingen te maken of te hebben dan welhijsmasten of kranen op te richten of te hebben.
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2.

Dit verbod geldt niet voor:
a.
b.

voorzieningen uitsluitend ten dienste van de landbouw,derietteelt en de beroepsvisserij;
havens, jachtwerven, jachthavens en kampeerterreinen die in een geldend bestemmingsplan als zodanig
Zijn aangewezen;

c.

aanleggelegenheden, steigers of beschoeiingen die in vaarwegen of watergangen, in beheer bij de overheid,
door of namens de beheerder van die vaarweg of watergang worden aangebracht ten behoeve van of in
verband met het scheepvaartverkeer of de waterhuishouding.

Ontheffing
Artikel 9
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden gesteld in de artikelen 3, 4, 5 en 8.
2. Deze ontheffing wordt niet verleend indien door hetgeen waarvoor de ontheffing wordt gevraagd, de natuur
of het landschaps-, dorps- of stadsschoon op onaanvaardbare wijze wordt geschaad.
Artikel 10
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod gesteld in artikel 6.
2. Deze ontheffing wordt slechts verleend indien het belang van de aanvrager hetstrikt noodzakelijk maakt van
de wateren, gelegen binnen dein artikel 6 bedoelde gebieden, gebruik te maken, dan wel voor het houden van
rondvaarten georganiseerd door instellingen die natuurbehoud en/of natuureducatie ten doel hebben.
Artikel 11
1. Een verzoek om ontheffing moet schriftelijk worden ingediend bij gedeputeerde staten door midde!l van een
door gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier.
2. Bij het verzoek rnoeten worden overgelegd tekening en foto’s zoals door gedeputeerde staten bepaald en in
het’ in het eerste lid bedoelde aanvraagformulier aangegeven.
3. Gedeputeerde staten kunnen de aanvrager verzoeken om binnen een door hen gestelde termijn door hen aangeduide nadere gegevens te verstrekken.
4. Indien de in het tweede en derde lid gevraagde gegevens niet of niet binnen de gestelde termijn of ongenoegzaam worden verstrekt, verklaren gedeputeerde staten de aanvrager in zijn verzoek niet-ontvankelijx. Zij delen
hun beslissing mee aan de aanvrager.
Artikel 12
1. Gedeputeerde staten beslissen op een verzoek om ontheffing binnen vier maanden na de dag waarophet verzoek is ontvangen.
2. Zij kunnen hun beslissing voor ten hoogste twee maanden verdagen.
3. Zij delen hun beslissing mee aan de aanvrager.
Artikel 13
1, Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden die alleen mogen strekken ter
bescherming van de natuur of het landschaps-, dorps- of stadsschoon.
2. Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing intrekken indien:
a. dit in het belang van de natuur of het landschaps-, dorps- of stadsschoon nodig is;

3.

b. het onroerend goed waarop de ontheffing betrekking heeft van bestemming is veranderd;
c. de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen niet of niet behoorlijk worden nageleefd.
Een ontheffing vervalt indien het onroerend goed, waarop de ontheffing betrekking heeft op een ander dan
de houder van deontheffing in eigendom overgaat.

Beroep

Artikel 14
1.

Voor de aanvrager of de houder van een ontheffing staat beroep open op de Kroon:

a.
b.

binnen een maand na de datum van verzending tegen een bestissing als bedoeld in de artikelen 11, vierde
lid, 12, eerste lid en 13, tweedelid;
indien niet binnen de in artikel 12 bedoelde termijn is beslist, totdat gedeputeerde staten alsnog een beslissing op het verzoek hebben genomen.
°
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Strafbepalingen

Artikel 18
Overtreding van het bepaalde in deze verordening of niet-naleving van 6én of meer van de aan een ontheffingverbonden voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete

"van ten hoogste driehonderd guiden.
Artikel 16
1.

2.

Met het opsporen van de overtredingen van deze verordening zijn behalve dein artikel 141 van het Wetboek
van Strafvordering genoemde personen belast de door gedeputeerde staten aangewezen ambtenaren.
Zij hebben daartoe toegangtotalle terreinen, wateren en vaartuigen, met uitzondering van het woongedeelte.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17
De Algemene termijnenwet is op termijnen, gesteld in deze verordening, van toepassing.

Artikel 18
1.
2.

.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 apri! 1979.
Met ingang van die datum vervalt de Verordening landschapsschoon watergebied West-Overijssel 1974, vastgesteld bij besluit van provinciale staten van 25 april 1974.

Artikel 19
1. De bestuiten van gedeputeerde staten genomeningevolge de artikelen 2, 5, tweedelid, onder b, 6, tweedelid,
onder b en 7 van de Verordening landschapsschoon watergebied West-Overijssel 1974 blijven van kracht tot
Zij vervangen zijn door besluiten genomen op grond van deze verordening.
2. Ontheffingen en vergunningen bedoeld in artikel 17, vierde lid van de Verordening landschapsschoon watergebied West-Overijsse! 1974, alsmede ontheffingen verleend krachtens die verordening blijven van kracht. Artikel 13, tweede en derde lid, is ten aanzien van die ontheffingen en vergunningen van overeenkomstige toePassing.
3. Alte op de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende verzoeken om ontheffing worden geacht verzoeken om ontheffing ingcvolge deze verordening te zijn, met dien verstande dat voor 2over ingevolge
deze verordening geen ontheffing vereist is, het verzoek buiten behandeling blijft. Gedeputeerde staten delen
dit in het laatste geval mee aan de aanvrager.
Zwolle, 21 maart 1979
Provinciale staten voornoemd,

Uitgegeven op 10 april 1979.
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Rubriek IV

Reglement op het varen en de vaarwegen in Overijssel (besluit van provinciale staten van Overijsse van 23 maart
1977, nr. 72); afkondiging en inwerkingtreding.
A.

Toelichting.
Het Reglement op het varen en de vaarwegen in Overijssel houdt regels in met betrekking =t de Sberoepsen pleziervaart op de vaarwegen, de bescherming van de vaarwegen, oevers en kunstwerk:r, alsrmede de
onttrekking van vaarwegen aan het openbaar scheepvaartverkeer.

B.

Besluit van provinciale staten van Overijssel van 23 maart 1977, nr. 72.

Provinciale staten van Overijssel,
gezien het voorstel van gedeputeerde staten d.d. 21 december 1976, nr. 61721, afdeling 3:
gelet op artikel 206 van de Grondweten artikel 90 van de Provinciewet;

besluiten:
i.

in te trekken:
a. het Reglement voor de Dedemsvaart en daartoe benorende zijtakken en wijken, vastges2'c b besiu *
van provinciale staten van 9 november 1898, nr. 8 en goedgekeurd bij Koninklijk bes'. = var + ianua’
1899, nr. 22, zoals dit sedertdien 1s gewijzigd;
b. het Reglement scheepvaartwegen Vollenhove 1931, vastgesteld bij besiuit van provinciz.: state- van 3c
juli 1931, nr. 11 en goedgekeurd bij Koninklijk besiuit van 30 september 1931, mr.12 22a's c 7 sedendien is gewijzigd;
c.

d.
Il.

het Reglement op enige wateren in de provincie Overijssel en daarmede in verband staanz: wer« =", vas

gesteld bij besluit van provinciale staten van 10 november 1876, nr. 8 en goedgekeurz >) Kot nklis
besiuit van 30 januari 1877, nr. 13, zoals dit sedertdien is gewijzigd:
de Verordening vaarsnelheden vaartuigen, vastgesteid bij besluit van provinciale staten va- 79 ap- © 1971.
nr. 27;

vast te stellen het navolgende Reglement op het varen en de vaarwegen in Overijsse! met b ‘senorede Jijs:

van vaarwegen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp (bijlage |);
Ill. te bepalen:
a. dat de ontheffingen krachtens de sub la en c bedoelde reglementen, welke ten tijde va~ de ir=ekking
van deze reglementen gelden, van kracht blijven, totdat zij door de beheerder van de zesbe~-effende

wateren zijn ingetrokken of door nieuwe2ijn vervangen;
b.

dat gedeputeerde staten van Overijssel bevoegd zijn nadere voorschriften te geven en mar~ege!e~ te tre*-

c.

dat dit bestuit in werking treedt op een nader door gedeputeerde staten van Overijssel te sepaie- datum.

fen, welke in verband met de inwerkingtreding van dit besluit nodig mochten blijken;
welke datum zonodig voor bepaalde onderdelen van dit besluit c.q. bepaalde vaarweger wersch. =7d kan

zijn.
Zwolle, 23 maart 1977.
Provinciale staten voornoemd.

Goedgekeurd bij Koninklijk besiuit van 13 december 1977, nr. 30.
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op het varen en de vaarwegen in Overijssel
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HOOFDSTUK |
Algemene bepalingen
Definities
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

a.
b.

vaarwegen: de wateren, aangegeven op een bij dit reglement behorendelijst;
kanalen: de vaarwegen, in beheer bij de provincie en als zodanig afzonderlijk aangegeven op de sub : edoelde‘ijst,

c.
d.

kunstwerken: de waterstaatswerken in, over of onder vaarwegen:
beheerder: het overheidsiichaam, waarbij het beheer over de betrokken vaarweg berust, Zoals blijkt -~ Je
sub a bedoelde lijst:;

e.

f.

eigenaar: hij, die bij het rijkskadaster bekend staat als volle eigenaar, of als opstalhouder, erfpachter of
vruchtgebruiker van een perceel;
gebruiker: een huurder, pacnter of andere gebruiker, hoe ook genaamd;

g.

schipper: de gezagvoerder of degene, die hem vervangt.

Artikel 2
1,

Onder +aartuigen zijn mede oegrepen drijvende inrichtingen, luchtkussenvaartuigen en woonschepen.

2.

Onder cevers zijn mede besrepen, de oeverbeschermingen en de daarvan deel uitmakende rietkragen.

Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op de vaarwegen, metdien verstande, dat het bepaaide in hoofdstuk '

.

J

1.

w

Artikel 3
toepass'~g is op alle watere in Overijssel, met uitzondering van de bij het rijk in beheer zijnde wateren.

2.

Het bepaaide in hoofdstux !V is uitsluitend van toepassing op de kanalen alsmede op de daarbij behor2-z¢
oevers er kunstwerken.

Overleg met beheerder

Artikel 4
Ten aanzien .an vaarwegen, n 2: in beheer bij de provincie, stellen gedeputeerde staten geen regelingen, ter - =voering van dt reglement, vast, alvorens zij dienaangaande overleg hebben gepleegd met de beheerder var 7=
desbetreffence vaarweg.

HOOFDSTUK II
Vaarsnelheden
Maximumsnelheid
Artikel 5
1. Het is verbosen te varen met een door mechanische kracht voortbewozer vaartuig met een grotere snetheid
dan 6 km pe: uur.
2. Gedeputeerde staten kunnen voor door hen aan te wijzen wateren ee~ a*wijkende maximunsnelheid vast-

stellen, weixe echter niet meer mag bedragen dan 9 km per uur.

?
}
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HOOFDSTUK III
De vaarwegen
PARAGRAAF 1
Het gebruik van vaarwegen
Kentekenen van vaartuigen

Artikel 6
Op een vaartuig met een verplaatsing van 15 m? of meer moet op een in het oag vallende plaats aan de buiten-

zijde op de vaste delen van het vaartuig duidelijk leesbaar zijn aangegeven de naam van het vaartuig en bij vaartuigen, niet bestemd om de zee te bevaren, ook de naam en de woonplaats van de schipper of eigenaar.
Goed zeemanschap
Artikel 7

1,

In de gevailen, waarvoor dit reglement geen voorschriften geeft, moeten aile maatregelen worden genomen,

die door goed zeemanschap zijn geboden, teneinde belemmering van de scheepvaart of beschadiging van
oevers of kunstwerken te voorkomen.
Van de voorschriften van dit reglement moet volgens de eisen van goed zeemanschap worden afgeweken, in-

dien en voor zover de omstandigheden dit varderen, teneinde belemmering van de scheepvaart of beschadiging van oevers of kunstwerken te voorkomen.
Gehoorzaamherdsplicht schipper
Artikel 8

De schipperis verplicht:
a. de bevelen en aanwijzingen op te volgen, die hem door de in artikel 64 bedoelde personen, alsmede door
sluis- of brugwachters in verband met de bepalingen van dit reglement of in het be!ang van de vrijheid en veiligheid van de scheepvaart worden gegeven;
b.

desgevraagd de nodige inlichtingen te verstrekken en de nodige scheepsbescheiden te tanen aan de in artikel
64 bedoelde personen alsmede aan siuis- of brugwachters.

Seinstelsel
Artikel 9
De schipper is verplicht de aanwijzingen, gegeven door middel van een aan een sluis of brug aangebrachtseinstelsel, op te volgen.

Geven aanwijzingen
Artikel 10
Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn door middel van het geven van tekens, het plaatsen van borden of
anderszins aanwijzingen voor de scheepvaart te geven.
Plaatsen of gebruiken lichten
Artikel 11
Het is verboden lichten zodanig te plaatsen of te gebruiken, dat zij de scheepvaart hinder veroorzaken.
Schade, hinder voor de scheepvaart
Artikel 12
Het is verboden zodanig te varen, dat daardoor de scheepvaart gehinderd wordt of schade kan ontstaan aan oevers
of kunstwerken, een ander vaartuig of aan boord daarvan aanwezige personen of goederen.
Uitstekende delen of voorwerpen
Artikel 13
Het is verboden uit een vaartuig voorwerpen uit te steken of te laten uitsteken of aan de zijkanten uitstekende

delen te hebben, die de veiligheid van andere vaartuigen in gevaar kunnen brengen of deze, dan wel oevers of
kunstwerken, kunnen beschadigen.

>
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Moeilijke transporten

Artikel 14
Het is verboden op een vaarweg te varen met een vaartuig, dat door de staat, waarin het verkeert of door debelading gevaar of hinder voor de scheepvaart kan opleveren.
Gevaar zinken
Artikel 15

1.

2.

Het is verboden op een vaarweg te varen met een vaartuig, dat zodanig is beladen of dat zodanige schade

heeft of anderszins in een zodanige staat verkeert, dat het gevaar loopt te kapseizen of te zinken.

Indien een vaartuig in onmiddellijk gevaar van kapseizen of zinken komt te verkeren of onbestuurbaar wordt,
moet de schipper terstond het naar omstandigheden mogelijke doen om de vaarweg voor de doorgaande
scheepvaart vrij te houden.

Zinken of aan de grond raken vaartuig, verliezen voorwerpen
Artike! 16
1. Wanneer een vaartuig is gezonken of aan de grond geraakt, dient de schipper terstond de aankomende vaartuigen te waarschuwentotdat de vereiste seinen of tekens zijn geplaatst en dient hij terstond van het ongeval
kennis te geven aan de eerst te bereiken sluis- of brugwachter, de beheerder van de vaarweg of diens vertegenwoordiger.
2.

De door of namens de beheerder van de vaarweg gegeven bevelen of aanwijzingen, strekkende tot opheffing
var de scheepvaartbelemmering, moeten terstond worden opgevolgd.

3.

De schipper dient zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te nemen tot het doen verwijderen van het
vaa~tuig en de eventueel daarmede te water geraakte voorwerpen.

4.

De beheerder kan onmiddellijk op kosten van de eigenaar van het vaartuig tot lichting overgaan, als hij van
oordeel is, dat zulks niet kan worden uitgesteld,

5.

Waenrneer van een vaartuig enig voorwerp verloren is geraakt, dat voor de scheepvaart gevaarlijk of hinder-

liik kan zijn, is het bepaalde in het eerste, tweede, derde en vierde lid voor zovee! mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Verboo aanleggen

Artike 17
Het is »erboden in daartoe in het belang van de scheepvaart of ter bescherming van de oevers door gedeputeerde state aangewezen vaarwegen of gedeelten van vaarwegen — niet zijnde kanalen — een vaartuig of vaartuigen
van bedaalde categorieén aan te leggen of te laten liggen.
Hande’ en bedrijf
Artike. *&
Het is verboden in een vaarweg:

a.
b.

zic™ met een vaartuig op te houden tot het drijven van handel of het beroepsmatig verschaffen van nachtverdlijt;
vaattuigen te bouwen, te verbouwenof te slopen.

Belemmering scheepvaart
Artike! 79
Het is verboden in een vaarweg enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken.
Diepgarig

Artikel 20
Gedeputeerde staten kunnen voor door hen aan te wijzen vaarwegen de maximumdiepgang voor vaartuigen vast-

stellen.

Bediening bruggen
Artike! 27
1.

De peheerder van een vaarweg, niet zijnde een kanaal, stelt een regeling vast betreffende de dagen en tijden,
waa'op, respectievelijk gedurende welke de bruggen voor de scheepvaart worden bediend.

2.

De regeling, bedoeld in het eerste lid, is onderworpen aan de goedkeuring van gedeputeerde staten.

Tijdeliike beperking of verbod van de scheepvaart, stremming
Artikel 22
1. De scheepvaart op een vaarweg of een gedeelte van een vaarweg kan door of vanwege de beheerdertijdelijk
worden beperkt of verboden, indien zulks in het belang van het veilig en doelmatig gebruik daarvan of voor
de uitvoering van werkzaamheden nodig wordt geacht.
2. Een tijdelijke beperking, verbod of stremming van de scheepvaart wordt door of vanwege de beheerder — zo
mogelijk vooraf — gepubliceerd in een of meer dag- of nieuwsbiaden.

PARAGRAAF 2
Bescherming van vaarwegen, oevers en kunstwerken
Bescherming vaarwegen
Artikel 23
Het is verboden:
a.

een anker, ketting, tros of enig ander voorwerp over de bodem van een vaarweg te laten slepen;

b.
c.

vaste stoffen of voorwerpen in een vaarweg te doen geraken;
vaste stoffen of voorwerpen op een zodanige wijze op oevers of kunstwerken te plaatsen of te hebben, dat
deze geheei of gedeeltelijk in een vaarweg kunnen geraken,

.

>

Baggeren, graven
Artikel 24
Het is verboden in een vaarweg te baggeren of in een vaarweg of oever te graven.
Verbod beschadiging of verontreiniging
Artikel 25
Het is verboden oevers of kunstwerken te beschadigen of te verontreinigen.
Bescherming oevers en kunstwerken
Artikel 26
Het is verboden:
a. het voortstuwingswerktuig van een aangelegd vaartuig te laten werken anders dan bij onmiddellijk wegvaren
of aanleggen;
b. het voortstuwingswerktuig van een vaartuig zodanig te laten werken, dat daardoor oevers of kunstwerken
kunnen worden beschadigd.

é

Varen met vaartuigen van bepaalde categorieén
Artikel 27
Gedeputeerde staten kunnen vaarwegen aanwijzen, waarop niet gevaren mag worden met vaartuigen van bepaalde categorieén.

Schadevaring
Artikel 28
1. Indien door een vaartuig schade aan een vaartuig, oever of kunstwerk is toegebracht of vermoed kan worden, dat zulks het geval is, dient de schipper daarvan onverwijid kennis te geven aan de eerst te bereiken
sluis- of brugwachter, de beheerder van de vaarweg of het kunstwerk of diens vertegenwoordiger.
2. De schipperis verplicht ter zake alle benodigde gegevens te verstrekken.

ay
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PARAGRAAF 3

Onttrekking van vaarwegen aan het openbaar scheepvaartverkeer
Onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer
Artikel 29
De onttrekking van een vaarweg aan het openbaar scheepvaartverkeer geschiedt door een daartoz strekkend be-

sluit van de beheerder.

Onttrekking van een vaarweg, niet zijnde een kanaal, aan het openbaar scheepvaartverkeer
Artikel 30
1. De beheerder legt een ontwerp-besluit tot onttrekking van een vaarweg, niet zijnde een kanzz , aan het openbaar scheepvaartverkeer na voorafgaande publikatie in een of meer dag- of nieuwsbladen sedurende twee
maanden ter inzage.
2. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn, bedoeld in het eerste lid, hun bezwaren zecen de voorgenomen onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer indienen bij de beheerder.
3. De beheerder deelt de desbetreffende beslissing mede aan degenen, die op grand van he: >epaalde in het
tweede lid een bezwaarschrift hebben ingediend. Hij zendt het besluit tot onttrekking az- net openbaar
scheepvaartverkeer tegelijkertijd ter goedkeuring aan gedeputeerde staten.
4. Degenen, die op grond van het bepaalde in het tweede lid een bezwaarschrift hebben ingedienz. kunnen gedurende een maand na de datum van verzending van het besluit tot onttrekking aan het open=2a- scheepvaart-

5.

verkeer hun bezwaren tegen dat besluit indienen bij gedeputeerde staten.
Gedeputeerde staten delen hun beslissing mede aan de beheerder alsmede aan degenen, die o> grond van het
bepaalde in het vierde lid een bezwaarschrift hebben ingediend.

Onttrekk ing van een kanaal aan het openbaar scheepvaartverkeer
Artikel 31
1.

Gedeputeerde staten leqgen een ontwerp-besluit van provinciale staten tot onttrekking ve~ 227 kanaal aan
het openbaar scheepvaartverkeer na voorafgaande publikatie in een of meer dag- of nieuws: 2ten gedurende
twee maandenter inzage.

2.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn, bedoeld in het eerste lid, hun bezwaren tes:- de voorgenomen onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer indienen bij provinciale staten.

3.

Gedeputeerde staten deien de desbetreffende beslissing van provinciale staten mede aan c=3e en, die een
bezwaarschrift hebben ingediend.

4.

Degenen, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen gedurende een maand na de dz7_~ van verzending van het besluit tot onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer tegen dat besiuit - seroep komen
bij ge Kroon.

Opschartende werk ing beroep
Artikel 32
Het instellen van beroep tegen een besluit tot onttrekking aan het openbaar scheepvaartverkeer he: opschortende werking.

Schadevergoeding
Artikel 33
Indien een belanghebbende ten gevolge van de onttrekking van een kanaal aan het openbaar sche:ovaartverkeer
schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijver. 27 waarvan de
vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, kennen provinciale staten hem op z 7 verzoek een
naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Artikel 34
1. Een verzoek om schadevergoeding moet binnen drie maanden, nadat het besluit tot onttrekk 7g van een kanaal aan het openbaar scheepvaartverkeer onherroepelijk is geworden, schriftelijk worden ingead end bij provinciale staten.
2.

Gedeputeerde staten geven, nadat het verzoek om schadevergoeding bij provinciale staten is inzexomen, hier-

van aan de aanvrager bericht. Zij wijzen de aanvrager hierbij op het bepaaide in de artikeler 35. 36 en 37.
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Artikel 35
1. Voordat provinciale staten beslissen op het verzoek om schadevergoeding, wordt het advies ingewonnen van
een schadebeoordelingscommissie, die bestaat uit ten minste drie door gedeputeerde staten aan te wijzen deskundigen.

2.

De schadebeoordelingscommissie stelt de aanvrager in de gelegenheid zijn verzoek mondeling toe te lichten.

3.

De schadebeoordelingscommissie brengt haar advies zo spoedig magelijk aan provinciale staten uit.
Gedeputeerde staten zenden een afschrift van dit advies aan de aanvrager en vermelden daarbij de datum,

Hij kan zich daarbij voor eigen rekening door één of meer deskundigen laten bijstaan.

waarophetadvies bij provinciale staten is ingekomen.

Artikel 36
1.

Provinciale staten besiissen binnen negen maanden na de datum, waarop het advies van de schadebeoordelingscommissie bij hen is ingekomen.

Gedeputeerde staten delen het besluit van provinciale staten mede aan de aanvrager en zenden tegelijkertijd
een afschrift aan de schadebeoordelingscommissie.

Artikel 37
Voor de aanvrager staat beroep open op de Kroon:

a.

binnen een maand na de datum van verzending, tegen het besluit ais bedoeld in artikel 36, eerste lid:

db.

bij het uitblijven van een besluit, binnen een maand na hetverstrijken van de in artikel 36, eerste lid, bedoelde termijn.

Artikel 38
Binnen twee maanden na de datum van verzending van het besiuit als bedoeld in artikel 36, eerste lid, dan wel,
indien beroep op de Kroon is ingesteld binnen twee maanden na de datum van verzending van het besluit van de

Kroon, wordt het eventueel vastgestelde bedrag van de schadavergoeding aan de aanvrager uitgekeerd.

smeere
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HOOFDSTUK IV
De kanalen
PARAGRAAF 1
Het gebruik van kanalen
Weadstrijdvaren
Artikel 39
Het is verboden met vaartuigen op een kanaal een wedstrijd te houden.
Slepen en duwen
Artikel 40
Gedeputeerde staten kunnen voor door hen aan te wijzen kanalen of kanaalgedeelten maximumafmetingen voor
een sleep of een duweenheid vaststellen.
Aanlegplaatsen

Artikel 47
1. Het is verboden in kanalen een vaartuig elders aan te leggen of te laten liggen dan aan de daartoe bestemde
aanlegplaatsen, zoals meerringen, meerpalen of dukdalven.
2. Bovenstaand verbod geldt niet voor door gedeputeerde staten aan te wijzen kanalen of kanaalgedeelten.
Aanleggen naast ander vaartuig
Artikel 42
Het is verboden in een kanaal met een vaartuig naast een ander vaartuig aan te leggen of te liggen, als de vaartuigen tezamen een breedte van 6 m overschrijden.
Laden en lossen

Artikel 43
Het is verboden:
a. in een kanaal een vaartuig te laden of te lossen op andere dan laad- en losplaatsen;
b. in een kanaai een vaartuig aan te leggen of te laten liggen aan laad- en losplaatsen anders dan om te laden of
te lossen,

c.

restanten van goederen en materialen of vuil op laad- en losplaatsen, gelegen aan kanalen, achterte laten.

Gevaarlijke stoffen

Artikel 44
Gedeputeerde staten kunnen voor de kanalen nadere voorschriften geven met betrekking tot het laden, het vervoer en het lossen van stoffen, bedoeld in het Reglement gevaarlijke stoffen en het aanleggen of taten liggen van
vaartuigen, bestemd of gebruikt voor het vervoer van die stoffen.

PARAGRAAF 2
Het onderhoud en de bescherming van kanalen, cevers en kunstwerken
Onderhoudsplicht
Artikel 45
1. Het onderhoud van oevers en kunstwerken berust bij degenen, die op de datum van de inwerkingtreding van
dit reglement daarmede zijn belast en hun rechtsverkrijgenden.
2. Deze onderhoudsplichtigen zijn verplicht de desbetreffende oevers en kunstwerken in goede staat te onderhouden.

Verwaarloosd onderhoud
Artikel 46
1. Indien tengevolge van nalatigheid van onderhoudsplichtigen van oevers of kunstwerken grond of materialen
in de kanalen dreigen te geraken, dan wel versmallingen of verondiepingen dreigen te ontstaan, zijn de desbetreffende onderhoudsplichtigen verplicht deze oevers of kunstwerken op schriftelijke aanzegging van gedeputeerde staten en op de wijze en binnen determijn, die daarbij zijn voorgeschreven, te herstellen.
2. Bij niet voldoen aan de aanzegging, bedoeld in het eerste lid, zijn gedeputeerde staten bevoegd het herstel op
kosten van de nalatige onderhoudsplichtigen te bewerkstelligen.
Herstel kanalen
Artikel 47
Indien tengevolge van nalatigheid van onderhoudsplichtigen van oevers of kunstwerken grond of materialen in de
kanalen zijn geraakt, dan wel versmallingen of verondiepingen van de kanalen zijn opgetreden, zijn gedeputeerde
staten bevoegd tot herstel van de kanalen op kosten van de nalatige onderhoudsplichtigen.
Gedocgplicht
Artikel 48
1. De eigenaren en gebruikers van kunstwerken en van gronden, aan de kanalen gelegen, zijn verplicht voor
zover zulks nodig is ten behoeve van de werkzaamheden van de beheerder van de kanalen en van de kunstwerken:

2.
3.

a.

materieel, waaronder machinestoe te laten op hun percelen;

b.

alle tijdelijke werken en verrichtingen — waaronder begrepen het doen van gravingen, het verrichten van
opmetingen, het stellen van tekens en de tijdelijke neerlegging van aarde en bouwstoffen — in c.q. op
hun percelen toe te staan;

c.

alles na te laten, wat het beheer en de uitvoering van het onderhoud van de kanalen en van de kunst-

werken hindert en alle beletselen weg te nemen, welke daaraan in de weg staan.
Van de te verrichten werkzaamheden moeten de eigenaren van de desbetreffende percelen door of vanwege
de beheerder ten minste tweemaal vierentwintig uren van tevoren schriftelijk in kennis worden gesteld.
Voor zover deze werkzaamheden niet betrekking hebben op het verrichten van het normale onderhoud wordt
de daardoor veroorzaakte schade vergoed.
Het bepaalde in artikel 12, sub b van de Waterstaatswet 1900 is hierop van overeenkomstige toepassing.

Bescherming kunstwerken
Artikel 49
Het is verboden in kanalen:
a. binnen een afstand van 50 m uit een sluis, brug of zinker voor anker te gaan;
b. over een sluisdeur of een beweegbare brug te lopen of te rijden, zolang deze niet geheel is gesloten en vastgezet en voorhet verkeer is opengesteld;
Cc.

een ton, baken, boei, lichtopstand, afstandspaal, afrasteringspaal of peilschaal te verplaatsen of daarop of

daaraan enig voorwerpte plaatsen of te hangen of daaraan aan te leggen.
Bouwwerken, objecten, bomen en beplantingen
Artikel 50
Het is verboden:
a. in, boven, over of onder een kanaal, alsmede binnen een afstand van 12 m uit de boord van een kanaal bouwwerken of objecten aan te brengen of te hebben;

b.

in of over een kanaal of binnen een afstand van 8 m uit de boord van een kanaal bomen of andere opgaande
beplantingen te planten of te hebben.

PARAGRAAF 3
Het gebruik van kunstwerken
Bediening kunstwerken
Artikel 51
Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn kunstwerken te bedienen.
Naderen,in- en doorvaren sluizen en bruggen
Artikel 52
Het is verboden:
a. door een doorvaartopening van een vaste brug of een vast gedeelte van een beweegbare brug te varen, indien
dit als verbodenis aangeduid;
b. bij het wachten op gelegenheid tot schutten of doorvaart van andere dan de daarvoor bestemde plaatsen gebruik te maken of, indien geen wachtplaatsen zijn aangewezen, binnen een afstand van 50 m uit een sluis of
een brug aan te leggen of voor anker te gaan;
c. langer van de sub b bedoelde plaatsen gebruik te maken dan voor het wachten op gelegenheid tot schutten
of doorvaart nodig is;
d. een sluis in te varen zonder dat het vaartuig op deugdelijke wijze is voorzien van stootkussens, wrijfhouten,
en dergelijke;
e. bij het varen door een sluis of brug of langs enig ander kunstwerk met haken of vaarbomenin het hout of
muurwerk hiervan of van enig daarbij behorend object te steken of iets anders tot steunpunt te nemen dan
de speciaal voor dit doel aangebrachte voorzieningen;
f.
in een schutkolk of een brugopening langer te blijven liggen dan voor het schutten of doorvaren nodig is.
Doorvaartwijdte
Artikel 53
Het is verboden een sluis in of een brug door te varen met een vaartuig, dat een grotere breedte heeft dan de
doorvaartwijdte van de betrokken kunstwerken minus 0.20 m.

Schutkolklengte
Artikel 54
Het is verbodeneen sluis in te varen met een vaartuig, dat een grotere lengte heeft dan de schutkolklengte.
Weg te nemen of te strijken delen
Artikel §§
Als een vaartuig na wegneming of strijking van delen, die naar het oordeel van de burgwachter gemakkelijk en in
weinig tijd weg te nemenof te strijken zijn, onder een gesloten brug door kan varen, is de brugwachterniet verplicht voor een dergelijk vaartuig de brug te openen.

Maatregelen tijdens schutten
Artikel 56
1. Gedurende het schutten moet een vaartuig voldoende bemandzijn.
2. Een vaartuig, dat zich in een schutkolk bevindt, moet gedurende het schutten aan beide uiteinden behoorlijk zijn vastgelegd.
Volgorde schutten en doorlaten
Artikel 57
1. Alle vaartuigen worden zoveel mogelijk naar volgorde vars aankomst geschut, met dien verstande, dat de
sluiswachter een later aangekomen vaartuig kan laten voorgaan, indien daardoor de schutkolkruimte beter
kan worden benut.
2. Overheids- en beroepsvaartuigen kunnen bij voorrang worden geschut.
3.

Vaartuigen, geladen met stoffen, bedoeld in het Reglement gevaarlijke stoffen, worden afzonderlijk en bij

/ oorrang geschut.

4,

Wanneer twee of meer vaartuigen van tegenovergestelde richting een sluis of brug naderen, regelt de sluis- of
brugwachter de volgorde waarin zij mogen in- of doorvaren.

34 - 16
Bediening sluizen en bruggen

Artikel 58
1. Gedeputeerde
2.

staten stellen een regeling vast betreffende de dagen en tijden, waarop, respectievelijk geduren-

de welke de sluizen en bruggen voor de scheepvaart worden bediend.
De sluis- en brugwachters zijn verplicht vaartuigen op bijzondere last van of vanwege de hoofdingenieur-direc-

teur van de provinciaie waterstaat in Overijssel buiten de openingstijden, vastgesteld krachtens het eerstelid,

te schutten c.q. doorte laten.

HOOFDSTK V
Ontheffingen
Ontheffingen
Artikel 59
1. Gedeputeerde staten kunnen van de verbodsbepalingen, gesteld in of krachtens de artikelen 14, 17, 18, 24,
27, 39, 41, eerste lid, 43, sub a en b en 50 schriftelijk ontheffing verlenen. Aan de ontheffingen kunnen voorschriften en/of beperkingen worden verbonden.
2. Voor zover de verbodsbepalingen bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben op een vaarweg, niet in beheer
bij de provincie, berust de bevoegdheid, bedoald in het eerste lid, bij de beheerder van die vaarweg.
intrekking ontheffingen

Artikel 60
Een ontheffing kan worden ingetrokken:
a. indien dit in het belang van de scheepvaart, dan wel ter bescherming van de oevers of kunstwerken nodigis;
b.
indien de daaraan verbonden voorschriften en/of beperkingen niet worden nagekomen.
Beroep tegen de besluiten van gedeputeerde staten

Artikel 67
1. Tegen een besiuit van gedeputeerde staten tot het weigeren van een ontheffing, het verienen van een ontheffing, waaraan voorschriften en/of beperkingen zijn verbonden het wijzigen of het intrekken van een ontheffing. kan de aanvrager c.q. de houder, in beroep komen bij de Kroon.

2.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een maand na de datum van verzending van het besiuit aan de aanvrager c.q. de houder.

Beroep tegen de besiuiten van andere beheerders

Artikel 62
1.

2.
3

Tegen een besluit van de beheerder, niet zijnde de provincie, tot het weigeren van een ontheffing, het verie-

nen van een ontheffing, waaraan voorschriften en/of beperkingen zijn verbonden het wijzigen of het intrekken van een ontheffing, kan de aanvrager c.q.de houder, in beroep komen bij gedeputeerde staten.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een maand na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager c.q. de houder.
Gedeputeerde staten delen hun beslissing mede aan degenen die op grond van het bepaalde in het eerste lid

een beroepscnrift hebben ingediend, alsmede aan de beheerder.

HOOFDSTUK VI
Strafbepalingen
Straffen
Artikel 63
Overtreding van het bepaalde in of krachtens dit reglement of niet naleving van één of meer van de aan een ontheffing verbonden voorschriften en/of beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Opsporing
Artikel 64
1.

Met het opsporen van strafbare feiten als bedoeld in artikel 63 zijn behalve de personen, genoemdin artikel

2.

wat betreft de vaarwegen, in beheer bij lagere overheidslichamen, de desbetreffende besturen, de door deze
besturen uit hun midden aangewezen bestuursleden en de door deze besturen aangewezen ambtenaren.
Zij hebben daartoe met de door hen nodig geoordeelde personen toegang tot de vaartuigen met uitzondering

141 van het Wetboek van strafvordering, belast de door gedeputeerde staten aangewezen ambtenaren en voor

van het woongedeelte.
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HOOFDSTUK VII
Overgangs- en slotbepalingen
Publikatie uitvoeringsbesluiten
Artikel 65
De ter uitvoering van dit reglement door gedeputeerde staten te nemen besluiten van algemene strekking worden
geplaatst in het provinciaal biad.
Bestaande ontheffingen
Artikel 66
De ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement geldende ontheffingen met betrekking tot onderwerpen,
waarin thans door dit reglement wordt voorzien, worden gelijkgesteld met ontheffingen, als bedoeld in dit reglement.
Bestaande bouwwerken, etc.

Artikel 67
Voor bouwwerken, objecten, bomen, andere opgaande beplantingen en gravingen welke ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement rechtmatig aanwezig waren, worden de door dit reglement vereiste ontheffingen
geachtte zijn verleend.
Algemene termijnenwet
Artikel 68
De Algemene termijnenwet is op termijnen, gesteld in dit reglement, van toepassing.
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Lijst van vaarwegen, bedoeldin artikel 1 van het reglement op het varen en de vaarwegen in Overijssel
KANALEN
nr.

naam

100

Kanaal Beukers-Steenwijk
{van het Mepperlerdiep, door de Beukersgracht, het Belterwijde, het kanaal Beulakerwijde-Steenwijk
naar het Steenwijkerdiep)

200

Kanaal Steenwijk-Ossenzijl

250

Steenwijkerdiep

300

Vaarweg Giethoornse meer-Friesland

(van het Giethoornse meer door de Riete, de Wetering, de Heuvengracht, de Kalenbergergracht, de

Ossenzijlersloot en de Linde naar Friesland}
S00A

Linde
(vanaf Kuinre tot aan provinciale grens bi; Driewegsluis)

400

Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl
(van het kanaal Beukers-Steenwijk bij Blauwwe Hand naar het Vollenhoverkanaal te Blokzijl via Beulakerwijde, Walengracht, Giethoornse meer, Valsche Trog, Noorderdiep en een 25 meter brede strook
door de haven van Blokzijl tot en met de Sas}

330

Vaarweg Walengracht tot Zwartsluis
(van de Walengracht, door het Beulakerwijde, de Ronduite, de Arembergergracht, de Aremberger-

sluis, de Whaa tot het Zwartewater})
~uU

Scheepvaartgat

x30

Ganzendiep-Goot

(van de Goot naar het Zwolsche Diep)

(van circa 200 meter ten 2uiden van de Ganzesluis door Ganzendiep en Goot naar het Scheepvaartgat)

¢

or eset he Seat

OVERIGE VAARWEGEN
beheerder
waterschap Vollenhove

10.
11.
12.
13.
14.

Opvaart of vaart bij Pijtman
Jurriesvaart
Vaart bij Tietema
Twaalf Dagmat
Hamsgracht
Bokvaart
Verlengde Bokvaart
Heer van Diezenvaart
Roomsloot
Vaart bij Teunis Hoen
Bokvaart-Nijevaart
Hogewegsloot
Vlodder
Lokkenvaart

15.

Moddergat

16.
17.
17a.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36
37
38
39
40
41.
42.
43.
44.
45.

Vaart door Muggenbeet
Thijssengracht (ten westen van kanaa! Beukers-Steenwijk)
Thijssengracht (ten oosten van kanaal Beukers-Steenwijk)
Pinkevaart
Cornelisgracht
Dwarsgracht
Vaartsloot
Brouwersgracht
Ettenlands Kanaal (ten oosten van de tonnen tot Vaartsloot)
Giethoornse meer
Beulakerwijde
Belterwijde
Boschwijde
Schutsloterwijde
Kleine Belterwijde
Diepheufen
Pikkersvaart
Verbinding Pikkersvaart
Schutsioot
Zandgracht

OHNIAAR AWN

s
“

naam

ee

waterschap Vollenhove

gemeente Brederwiede
waterschap Volienhove

Dwarsheufen

Schenkelvaart-noord (verbinding Dirkswijde-Mastenbroekerkoik)
Verbinding Vossebelt-Venematen
Wetering
Garriet Geesen
Schuine Vaart
Baggervaart
60 roe van het Schuine tot Schutsloot
Bartelsgat met vaart naar het Wijde
Waterplassloot
Noorder Stouwe en Noordeinde

46.

Dorpsgracht

47.

Verbindingen Dorpsgracht-Bovenwijde (Molenvaart, Smitsvaart, Van Balsvaart
en Voikensvaart)
Bovenwijde
Molengat en verbinding Molengat-Thijssengracht
Jan Hozengracht (tussen kanaal Beukers-Steenwijk en Dorpsgracht)

48.
49.
50.

er

gemeente Brederwiede
waterschap Vollenhove
gemeente Brederwiede

gemeente Brederwiede
”
”
”

naar:

beheerder

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Paasloérvaart
Hoosjesgracht
Haagjesgracht
Westelijke Schutsloot
Kerkgracht-Dwarssloot
Molengat + gedeelte Brugjesgracht uitmondend in het Wijde
Zuideindigerwijde
Verbinding Zuideindigerwijde-Belterwijde
Mallegat en het Wijde en Linde tot aan provinciale grens bij Driewegsiuis
Hasselter stadsgrachten
Zwartewater van Zwolle-IJsselkanaal tot Thorbeckegracht
Thorbeckegracht

waterschap Vollenhove
”
"
"
"
"
"
"
gemeente IJsselham
gemeente Hasselt
gemeente Zwolle
"

63.

Nieuwe Vecht vanaf Almelo’s kanaal tot Zwolse rondweg

”

64.

Almeio’s kanaal/Nieuwe wetering tot de Hoevenbrug

"
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