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Natuur	in	de	IJsseldelta
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De	vegetatie	van	de	polder	Mastenbroek	

door	de	eeuwen	heen:	

verleden,	heden	en	toekomst

door	Niels	Jeurink

De	Polder	Mastenbroek	 is	een	zeer	oude	polder,	wellicht	de	oudste	van	
Nederland.	Al	meer	dan	650	jaar	geleden	werd	de	aanleg	ervan	in	gang	
gezet	door	Bisschop	Jan	van	Arkel,	die	in	1364	opdracht	gaf	voor	het	aan-
leggen	van	een	kade	en	het	ontginnen	van	het	gebied.	Deze	ontginning	en	
het	grondgebruik	door	de	eeuwen	heen	zijn	behoorlijk	goed	gedocumen-
teerd.	Maar	ook	van	de	natuurwaarden	die	de	polder	had	en	deels	nog	
heeft	is	veel	bekend.	De	polder	is	voor	een	belangrijk	deel	 (ongeveer	de	
helft)	gelegen	op	het	grondgebied	van	de	gemeente	Kampen.	Alle	reden	
dus	om	in	deze	Almanak	eens	wat	uitgebreider	stil	te	staan	bij	die	natuur-
waarden.	In	dit	artikel	aandacht	voor	de	veranderingen	in	de	vegetatie	in	
de	polder.	Hoe	moet	die	er	ooit	uitgezien	hebben,	hoe	is	de	situatie	nu	en	
als	besluit	een	voorzichtige	vooruitblik:	wat	kunnen	we	zeggen	over	de	
vegetatie	die	we	in	de	toekomst	mogen	verwachten?	Om	de	veranderingen	
echter	goed	te	kunnen	begrijpen	moeten	we	eerst	wat	meer	weten	over	de	
voor	vegetatie	cruciale	factoren,	te	weten	de	bodem	en	het	waterbeheer.

De	bodem
De Polder Mastenbroek maakt deel uit van een uitgestrekt laagveengebied 
dat in de noordelijke provincies de begrenzing vormt van de hogere zand-
gronden. Die zandgronden water(d)en af naar de lager gelegen gronden; 
hier stagneerde water, waardoor (laag)veen ontstond. In dit deel van het 
huidige Overijssel kwam daar de invloed van de rivieren (Vecht, IJssel) en de 
invloed van de zee nog bij, waardoor ook bodemkundig gezien een gevari-
eerd en erg interessant gebied is ontstaan. 
Het grootste deel van de polder Mastenbroek bestaat uit weideveengronden. 
Bij dit type veengrond is een dunne (< 40 centimeter) laag klei op het veen 
afgezet, bijvoorbeeld tijdens overstromingen door rivierwater.1 Nabij de IJs-
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sel wordt die kleilaag dikker, goed te begrijpen doordat daar vaker overstro-
mingen voorkwamen. Zulke gronden met een dikker klei-dek worden dan 
niet meer tot de veengronden gerekend maar tot de ‘vaaggronden’, in dit 
geval Drechtvaaggronden (dikke klei-op-veengrond, kleilaag > 40 centime-
ter). Hier komen ook ‘overslaggronden’ voor, die eveneens ontstaan zijn als 
gevolg van overstromingen door de IJssel, maar die een zandiger toplaag 
hebben. De polder de Koekoek bestaat weer geheel uit veen, hier zijn dat 
Koopveengronden, met een ‘veraarde’ bovenlaag in een maximaal 50 cen-
timeter dikke kleilaag (Bremer, 2009). Figuur 1 geeft een overzicht van de 
bodemtypen in en rond de polder. 

Het	water	
Het waterbeheer in de polder Mastenbroek wordt sinds 1977 ‘geregeld’ met 
het gemaal Nieuw Lutterzijl aan de Kamperzeedijk bij Grafhorst. Het gemaal 
verving toen het oude gemaal Rambonnet (uit 1908) én het iets verderop 
aan de andere (noord)zijde van de Kamperzeedijk gelegen (oude) gemaal 
Lutterzijl uit 1956. Het gemaal Nieuw Lutterzijl heeft een capaciteit van 
555 kubieke meter water per minuut, een hoeveelheid die met behulp van 
een vijftal vijzels kan worden weggepompt naar de Goot. Het water van het 
gemaal komt zowel uit de polder Mastenbroek (2 x 150 kubieke meter per 
minuut) als ook uit de (diepere) polder de Koekoek (3 x 85 kubieke meter 
per minuut). Naast dit gemaal Nieuw Lutterzijl kennen we natuurlijk nog 
het oude Stoomgemaal Mastenbroek dat af en toe in werking wordt gezet 
en dan een capaciteit heeft van 390 kubieke meter water per minuut (bron: 
Nederlandse Gemalen Stichting).
De Polder Mastenbroek is voor de waterhuishouding opgedeeld in een aan-
tal ‘peilvakken’, stukken polder met een eigen minimum- en maximumpeil. 
Het peil verschilt in poldergebieden, afhankelijk van de tijd van het jaar; in 
de zomerperiode is het peil van oudsher hoger dan in de winter, wat te ma-
ken heeft met het agrarische gebruik. In een natuurlijker systeem zou dat 
juist het omgekeerde zijn, met relatief hoge waterstanden in de winter als 
gevolg van het dan vrijwel ontbreken van verdamping. 
De hoogte van het waterpeil is formeel vastgelegd in een ‘peilbesluit’. In 
de polder Mastenbroek geldt voor zover mij bekend nog altijd het peil dat 
op 1 juni 2006 door het Algemeen Bestuur van het toenmalige Waterschap 
Groot Salland werd genomen.2 De polder de Koekoek, de laagste polder van 
Overijssel, heeft grotendeels een maximum (zomer)peil van NAP -3,7 meter. 
Maar richting Zwolle wordt het maaiveld veel minder diep en is dus ook het 
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waterpeil (veel) hoger; in grote delen van de polder Mastenbroek is het maxi-
mumpeil NAP -1,1 meter en het minimumpeil NAP -1,3 meter (bron: peilen-
kaart waterschap Drents Overijsselse Delta). Omdat de maaiveldhoogte in 
de polder Mastenbroek tegenwoordig op de hoogste plaatsen enkele tiental-
len (30-40) centimeters beneden NAP bedraagt (bron: topografische kaart en 
Actueel Hoogtebestand Nederland, AHN) is de ‘drooglegging’ (het verschil 
tussen het peil en de maaiveldhoogte) in de zomerperiode maximaal zo’n 
70-80 centimeter. Anders gezegd: als je daar langs een sloot gaat staan staat 
het water in die sloot ongeveer 70 tot 80 centimeter onder je schoenen. In 
een veengebied als Mastenbroek leidt zo’n grote drooglegging ertoe dat het 
veen uitdroogt en met zuurstof in contact komt en daardoor gaat minerali-
seren (‘veraarden’). Gevolg is dat het veen inklinkt en langzaam maar zeker 
komt het maaiveld daardoor steeds lager te liggen. Vooral tijdens en na de 
ruilverkaveling in de jaren zeventig van de vorige eeuw is het maaiveld in 
de polder daardoor lager komen te liggen. Voorheen werd dat nogal eens 
door een nieuw peilbesluit ‘gecorrigeerd’ en volgde het peil de maaiveld-
daling. Maar omdat dit op de langere termijn ongunstig is, niet alleen voor 
de natuur, maar zeker ook voor de landbouw, is men tegenwoordig van dit 
‘naar beneden malen’ afgestapt. Op 25 april 2019 werd door Gedeputeerde 

Figuur 1: Bodemkaart polder 
Mastenbroek. Bron: provincie 
Overijssel (Bremer, 2009); 
bewerking R. Steller.

42IV05_F60_deel01_KA2020.indd   7142IV05_F60_deel01_KA2020.indd   71 01-07-20   12:3201-07-20   12:32



72

Staten van Overijssel dan ook besloten dat het waterschap, dat sinds 2016 na 
een fusie Drents Overijsselse Delta heet, het peilbesluit van onder andere de 
polder Mastenbroek niet hoefde te herzien ‘omdat in het veenweidegebied 
sprake is van bodemdaling, verdroging en inklinking’. 

De	flora	van	de	polder	Mastenbroek	‘toen’	
Hoewel we vrij nauwkeurig weten wanneer de polder is ontstaan zijn de 
eerste botanische gegevens pas drie eeuwen later gepubliceerd. Het was Bru-
man, de toenmalige ‘Rector der Latijnsche Scholen te Zwolle’ (Oudemans, 
1878), die in 1662 voor het eerst over de flora in de omgeving van Zwolle 
publiceerde. Daarna zijn nog enkele andere publicaties over de vegetatie in 
het gebied rond Kampen en Zwolle verschenen (de Flora Campensis, zie: Van 
der Laan, 1999). 
Meer systematische informatie werd pas in de 20ste eeuw verzameld. De 
in 1980 verschenen Atlas van de Nederlandse Flora (deel 1) geeft daar een uit-
voerige beschrijving van (Smit en Verschoof, 1980). We schrijven 1931, dus 
zo’n tweeëneenhalve eeuw na de publicatie van Bruman, als een groepje 
vermaarde botanici van 23 tot en met 29 augustus een bezoek brengt aan 
de regio Kampen. De botanicus Van Soest publiceert in 1933 een verslag van 
deze excursie van de Zuiderzeecommissie3 van de Nederlandsche Botani-
sche Vereeniging (NBV). Deze organisatie, die overigens nog altijd bestaat 
als KNBV, is al lang niet meer de enige organisatie in Nederland die zich met 
de botanie bezighoudt. Sinds ongeveer dertig jaar heeft de vereniging im-
mers gezelschap gekregen van Stichting Floristisch Onderzoek Nederland 
(FLORON). Hoewel beide organisaties de botanie als voornaamste aandachts-
gebied hebben, richt de KNBV zich het meest op onderwijs en onderzoek 
van planten, terwijl FLORON zich vooral richt op verspreidingsonderzoek 
van wilde flora en op allerlei adviezen over bescherming, inrichting en be-
heer. Veldexcursies als die in 1931 zouden tegenwoordig vermoedelijk door 
FLORON worden georganiseerd.
De meerdaagse excursie had plaats net voordat de toenmalige Zuiderzee 
door de Afsluitdijk zou worden afgesloten en zou veranderen in het IJssel-
meer. Dat had zeer grote gevolgen, ook voor de vegetatie in en langs de ran-
den van de Zuiderzee, vooral door het langzaam maar zeker verdwijnen van 
de invloed van het zout en het getij. In de Kamper Almanak was daar al eens 
een artikel over te lezen (Jeurink, 2012). Deze excursie was dus ‘nog juist op 
tijd’ en bestudeerde de overgang van zout naar zoet in volle glorie. Allerlei 
botanisch waardevolle plekken rond Kampen en IJsselmuiden werden door 
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het gezelschap bezocht en er werden veel - ook voor die tijd - bijzondere 
plantensoorten gevonden (Van Soest, 1933). De Polder Mastenbroek was wel-
iswaar niet het hoofddoel van de excursie, maar het artikel geeft toch ook 
een mooie indruk van de bijzondere flora van de polder. Van elk van de 505 
verschillende soorten die in die zomerweek in 1931 werden aangetroffen 
is in het verslag namelijk vermeld waar ze voorkwamen en in welke mate.
Bedacht moet trouwens worden dat het vakgebied van de botanie in de voor-
bije eeuwen (vooral in de 17de en 18de eeuw) gedomineerd werd door hoog-
leraren, drogisten en apothekers (ook vanwege de geneeskrachtige werking 
van sommige soorten) en andere lieden ‘van stand’. Tijdens de excursies 
ging men geregeld in driedelig pak op stap, iets wat tegenwoordig moeilijk 
meer denkbaar is. Naar verluid is het mede daardoor dat er uit die eeuwen 
relatief weinig gegevens zijn verzameld van natte biotopen; dat bracht im-
mers een zeker risico op het vies worden van de kleding met zich mee. 
Of dat ook bij de excursie in 1931 nog het geval was vermeldt het artikel 
niet. Maar kennelijk was men wel aan hotels van goede kwaliteit gewend. 
Van Soest meldt daarover: ‘Het hotel, waar op dergelijke excursies eenige 
dagen honk wordt gekozen, speelt, samen met het weder, in het verloop van 
de excursie altijd een voorname rol. Het laatste liet niet te wenschen over, 
maar het hotel beantwoordde niet aan de goede verwachtingen.’
Wanneer we de vondsten uit 1931 willen vergelijken met de vegetatie van nu, 
dan moet er eerst het nodige ‘vertaalwerk’ gebeuren: veel namen van wilde 
planten zijn inmiddels namelijk veranderd door gewijzigde taxonomische 
inzichten. Maar gelukkig zijn ook de inmiddels verouderde namen goed te 
herleiden naar de tegenwoordig geldende plantennamen, via websites van 
taxonomische instituten zoals de uitstekende website http://www.theplant-
list.org/. Daarmee ontstaat het volgende beeld van een kleine selectie van de 
bijzondere soorten die kenmerkend zijn voor (onder andere) laagveen en die 
destijds (vrij) algemeen in de polder voorkwamen (Van Soest, 1933).4

* Alisma natans (= Luronium natans, drijvende waterweegbree): in het 
oosten vrij algemeen, ontbreekt bewesten de lijn Genemuiden-Masten-
broek-Zalk-Hattem.

*  Anthemis cotula (stinkende kamille): algemeen in den Mastenbroeker pol-
der.

*  Caltha palustris (gewone dotterbloem): algemeen in het zoete gebied.
*  Carex panicea (blauwe zegge): algemeen in het veen.
*  Carex stricta (= Carex elata, stijve zegge): vrij algemeen in het laagveen.
*  Carex vesicaria (blaaszegge): in venig terrein vrij algemeen.
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*  Comarum palustre (wateraardbei): vrij algemeen in het venige gebied.
*  Erica tetralix (dophei): veen beoosten Grafhorst, in den Koekoek; aan de 

overzijde van het Zwarte Water bij Hasselt in veen.
*  Eriophorum polystachyon (= Eriophorum angustifolium, veenpluis): in 

het veen algemeen; ontginning maakt dat deze veenplanten echter steeds 
zeldzamer worden.

*  Hierochloa odorata (= Hierochloe odorata, veenreukgras): op laagveen en 
op gemengde klei- en veengrond algemeen.

*  Hydrocotyle vulgaris (waternavel): in het veen algemeen.
*  Juncus obtusiflorus (= Juncus subnodulosus, padderus): in het laagveen 

algemeen.
*  Lysimachia thyrsiflora (moeraswederik): in het laagveen algemeen.
*  Orchis latifolia (vermoedelijk Dactylorhiza incarnata, vleeskleurige or-

chis): vrij algemeen in het veen!
*  Orchis morio (= Anacamptis morio, harlekijn): in het laagveen en verder 

langs de Vecht, soms tegen den rivierdijk! 
*  Pedicularis palustris (moeraskartelblad): algemeen in het veen. 

Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora). Foto: Collectie N. Jeurink.
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*  Ranunculus flammula (egelboterbloem): in het venige gebied algemeen, 
niet langs de kust.

*  Ranunculus lingua (grote boterbloem): in het zoete gebied algemeen, ver 
van de kust afblijvend.

*  Senecio erratius (vermoedelijk wordt hiermee Jacobaea aquatica, water-
kruiskruid bedoeld): Zwarte Watergebied benoorden Zwolle en bij Zwart-
sluis; voorts bij Oosterholte (op veen?).

*  Sonchus paluster (= Sonchus palustris, moerasmelkdistel): vrij algemeen 
in het laagveengebied.

*  Thysselinum palustre (= Peucedanum palustre, melkeppe): vrij algemeen 
op veen.

*  Triodia decumbens (= Danthonia decumbens, tandjesgras): veen in Polder 
Mastenbroek; zeer veel in het Drentsche district.

Grote boterbloem
(Ranunculus lingua). 
Collectie N. Jeurink.
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*  Viola canina: in veen vrij algemeen.
*  Viola palustris: veen in Polder Mastenbroek.

De	flora	van	de	polder	‘nu’
Tot ongeveer 2005 werd het landelijke gebied van de provincie Overijssel 
periodiek onderzocht door medewerkers van de provincie Overijssel. Het 
doel daarvan was op een systematische wijze gegevens te verzamelen om 
zo de effectiviteit van het provinciale beleid, onder andere dat voor natuur 
en landschap te kunnen ondersteunen. Na ongeveer 2005 werd dat (helaas) 
niet langer als een provinciale taak beschouwd en werden alleen nog data 
van de vegetatie verzameld door vrijwilligers als die van FLORON, of tijdens 
gerichte inventarisaties, dan vaak in opdracht van (natuur)terrein beheren-
de organisaties of gemeenten. Omdat zeker vrijwilligers vaak vanaf de open-
bare weg inventariseren en doorgaans ook minder tijd te besteden hebben, 
heeft dit tot een daling van de hoeveelheid informatie van de flora van het 
landelijke gebied geleid.
De polder Mastenbroek werd (alleen) in 2002 integraal door de provincie 
Overijssel geïnventariseerd (Bremer, 2009). Per 50 meter sloot, berm of spoor-
dijk is genoteerd welke ‘aandachtsoorten’ daar werden aangetroffen. Dit le-
verde uiteraard een schat aan gegevens op. In de percelen is de botanische 
waarde ‘minimaal’, schrijft Bremer, vooral door het intensieve gebruik van 
de gronden, de zware bemesting en de ontwatering. De gekarteerde plan-
tensoorten werden dan ook hoofdzakelijk in en langs sloten, in wegbermen 
en langs het spoor aangetroffen. In slootkanten werden door Bremer vier 
verschillende typen vegetaties onderscheiden:
*  Vegetaties met soorten van voedselrijke omstandigheden, met name ge-

knikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus) en fioringras (Agrostis stolonife-
ra). Als daar geregeld slootbagger op wordt gebracht komen daar soorten 
als waterpeper (Persicaria hydropiper) en diverse soorten tandzaad (Bidens 
spp.) bij.

*  Dotterbloemhooiland. De gewone dotterbloem (Caltha palustris) kwam aan 
het begin van de 20ste eeuw nog langs elke sloot voor (Bremer, 2009; zie 
ook Van Soest, 1933) maar is tegenwoordig erg zeldzaam. Andere soorten 
van deze vegetaties zijn moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) en echte koe-
koeksbloem (Silene flos-cuculi).

*  Blauwgrasland, dat zich op veengrond ontwikkelt op zwak zure plaatsen 
waar fosfaat beperkend is. Dit type is nagenoeg verdwenen; een verarmde 
versie met blauwe zegge komt in de polder alleen nog in enkele reservaten 
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voor. Soorten als Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) en blonde zegge (Carex 
hostiana) zijn echter helemaal uit de polder verdwenen.

*  Vegetaties van de ‘moerasstruisgras-associatie’ op zurige, vochtige, voedsel-
arme plaatsen. Deze worden gekenmerkt door soorten als moerasviooltje 
(Viola palustris), waternavel (Hydrocotyle vulgaris) en moerasstruisgras (Agros-
tis canina). Sommige bijzondere soorten van dit type komen alleen nog in 
reservaten voor.

Van oudsher is de polder een kwelgebied, waar grondwater vanuit de zand-
gronden in de sloten uittreedt (Bremer, 2009). Daardoor is de concentratie 
bicarbonaat (HCO

3
-) in het water betrekkelijk hoog. Daar reageren bepaal-

de plantensoorten positief op. Zulke soorten worden door botanici ‘kwel-
soorten’ genoemd. Voorbeelden daarvan in de polder zijn holpijp (Equisetum 
fluviatile), Waterviolier (Hottonia palustris) en Grote boterbloem (Ranunculus 
lingua). Figuur 3 geeft goed weer waar die soorten in 2002 zijn aangetroffen. 
Soorten die houden van schoon water met lage concentraties van stikstof en 
fosfaat, zoals diverse soorten fonteinkruiden, zijn in de polder Mastenbroek 
echter schaars (geworden). Het zijn vooral de slootkantvegetaties die door 

Waterviolier (Hottonia palustris).  Foto: Collectie N. Jeurink.
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de peilverlaging en de ruilverkaveling (vanaf 1975, zie website www.polder-
mastenbroek.nl) sterk zijn veranderd. De veranderingen in de slootvegeta-
ties waren minder groot (Bremer, 2009). 
Hoewel de polder Mastenbroek al eeuwen gekenmerkt wordt door een grote 
weidsheid en een geometrische structuur (Van Weerd en Dijksterhuis, 2006) 
had de ruilverkaveling grote gevolgen, zowel voor de landbouw als voor de 
natuur. Het nieuwe gemaal maakte in 1977 een flinke peilverlaging moge-
lijk en de waterafvoer werd vanaf 1975 bovendien efficiënter door het ‘aan-
pakken’ van 137 kilometer watergangen en het graven van 330 kilometer 
kavelsloten. Omdat in de polder juist die sloten en slootkanten de belang-
rijkste groeiplaatsen zijn van bijzondere plantensoorten is voor dit artikel 
de verandering van de sloten nader onderzocht. Gekeken is hoe de lengte 
van alle sloten in een gedeelte van de polder Mastenbroek door de jaren 
heen is veranderd. Onderzocht is het rechthoekige ‘blok’ dat bekend is als 
‘Stuurmansblok’, het wordt omsloten door de Kerkwetering, de Oude Wete-
ring, de Stuurmansweg en de Bisschopswetering. Dit gebied, min of meer 
centraal gelegen in de polder Mastenbroek, is ongeveer 3 x 2,2 kilometer 
groot (zo’n 672 hectare) en vermoedelijk representatief voor de gehele pol-
der. De topografische kaarten van het gebied vanaf 1940 tot en met 2018 
zijn ‘opgehaald’ via de website www.topotijdreis.nl, een prachtige website, 

Bewerking van Topografische kaarten 1960 en 1970  met het Stuurmansblok. Bron: https://www.topotijdreis.nl/; 
bewerking R. Steller.
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gemaakt door het Kadaster en de Topografische Dienst, waar men de topo-
grafische kaarten van de laatste tweehonderd jaar kan vinden. Van negen 
verschillende jaren is vervolgens de totale slootlengte gemeten. Het resul-
taat daarvan is grafisch weergegeven in figuur 3. 
Hier zien we dat er tot in de jaren zestig eigenlijk maar weinig veranderde 
in de slootlengte; de lengte bleef met ongeveer 85-86 kilometer nagenoeg 
constant. Maar daarna zien we de slootlengte sterk afnemen. Verklaarbaar, 
vanwege de in de jaren zestig en zeventig breed gedeelde wens om de pro-
ductie in de landbouw te laten stijgen, de ingebruikname van het gemaal 

Figuur 2: Verspreiding van de aandachtsoorten die kwel indiceren in de polder Mastenbroek. Bron: provincie Overijssel (Bremer, 
2009); bewerking R. Steller.
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Nieuw Lutterzijl in 1977 en de ruilverkaveling vanaf 1975. De sloten waren 
simpelweg niet meer nodig om droge voeten te houden, het peil werd flink 
verlaagd en de waterafvoer versneld. De slootlengte was al op de kaart uit 
1970 fors afgenomen tot ongeveer 50 kilometer. Daarna nam de slootlengte 
nóg verder af tot slechts 41 kilometer in 1990, minder dan de helft dus van 
de slootlengte tot de jaren zestig. Vanaf 2000 zien we de slootlengte dan 
weer iets toenemen, maar meer dan 50 kilometer wordt het dan niet meer. 
De oorzaak van de toename sinds 2000 is mij niet bekend, maar deze heeft 
wellicht te maken met de niet meer door peilverlaging gevolgde maaiveld-
daling in het gebied. Daardoor zijn de percelen geleidelijk natter geworden, 
wat een stimulans kan zijn geweest om eerder gedempte sloten weer te her-
stellen. 
Omdat - zoals gezegd - vrijwel alle bijzondere plantensoorten in de sloten of 
de slootkanten te vinden zijn is de potentiële omvang van de groeiplaatsen 
van die plantensoorten met het afnemen van de slootlengte anno 2018 (ver-
geleken met de jaren zestig) met zo’n 40 procent afgenomen. Met factoren 
als de toegenomen mestgift, het bestrijdingsmiddelengebruik, het langer 
geworden landbouwseizoen en de inzet van zwaardere machines is de afge-
nomen slootlengte een belangrijke verklaring voor het zeldzamer worden 
van bijzondere planten.

Figuur 3: Ontwikkeling van de slootlengte (kilometer) in het Stuurmansblok in de Polder Mastenbroek door de jaren heen.
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De	polder	van	de	toekomst
Het voorspellen van de toekomst is niemand gegeven, ook mij (gelukkig) 
niet. Dat neemt niet weg dat we wel trends kunnen proberen te benoemen 
die op kortere of langere termijn stellig ook gevolgen zullen hebben voor de 
polder Mastenbroek, het landschap en de vegetatie. Ik noem er enkele:
*  Klimaat: aan klimaatverandering ontkomt helaas niemand en ook hier 

zullen de consequenties dus steeds meer merkbaar zijn, zoals warmere, 
drogere zomers (met meer ‘piekbuien’) en nattere winters. Die gevolgen 
zullen elkaar deels versterken en deels juist tegenwerken. Zo is de afvoer-
capaciteit van de grote rivieren door het Ruimte voor de Rivierprogramma 
inmiddels fors vergroot. Wanneer de hoogste rivierafvoer inderdaad - zoals 
de verwachting is - stijgt kan dit tot versterkte kwel naar de polder leiden, 
maar de gevolgen daarvan worden door het ruimere riviersysteem weer 
afgezwakt. De grotere hoeveelheid neerslag leidt er trouwens ook toe dat 
de hoeveelheid kwel (die dus in de sloten van Mastenbroek weer aan het 
oppervlak komt) niet zal afnemen. Maar in de percelen zullen de langere, 
drogere perioden ongetwijfeld wél gevolgen hebben voor de agrarische 
productie en er bovendien voor zorgen dat meer veen veraardt, waardoor 
- zoals eerder aangegeven - de bodem daalt. Dat proces kan alleen worden 
vertraagd door het waterpeil voldoende hoog te houden.

* Landbouw: het landbouwkundige gebruik zal op termijn waarschijnlijk 
wat minder intensief worden wanneer kringlooplandbouw wordt om-
armd die meer dan nu in evenwicht is met de omgeving. Een verlaagde 
agrarische productie (minder dieren) en een geringer gebruik van mest-
stoffen en bestrijdingsmiddelen zal ongetwijfeld een positieve invloed 
hebben op bodemleven, waterkwaliteit én de vegetatie en daarbij klimaat-
verandering remmen.

*  Beheer: het beheer van sloten en wegbermen wordt langzamerhand wat 
minder intensief en er wordt daarbij zeker in en langs de sloten meer dan 
voorheen rekening gehouden met bijzondere planten- en diersoorten. De 
mogelijkheden hiervoor zijn enkele jaren geleden al in kaart gebracht (Ja-
ger en Oosterveld, 2013). De verwachting is dat ook de wegbermen zullen 
volgen en dat daar minder dan nu gebruik zal worden gemaakt van kle-
pelmaaiers. Dat heeft als gevolg dat er meer ruimte komt voor meer soor-
tenrijke wegbermen omdat (wegrottend) maaisel niet langer in de berm 
achterblijft.

*  Bevolking: we kunnen het ons nu nog niet goed voorstellen, maar de be-
volkingsgroei zal volgens bevolkingsprognoses rond 2040 gaan stabilise-
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ren en uiteindelijk enigszins dalen. Werd voorheen een aanzienlijk deel 
van de polder opgeslokt door woningbouw en bedrijventerreinen (Zwolle 
Stadshagen, Genemuiden, IJsselmuiden), de verwachting is dat dat na de 
‘afronding’ van Zwolle steeds trager zal gaan verlopen. 

*  Energie: de energietransitie gaat het komende decennium ongetwijfeld 
flinke gevolgen krijgen voor het Nederlandse landschap, ook in onze re-
gio. De groter wordende steden, uitbreiding van bedrijventerreinen en 
toename van transportbewegingen leiden ook tot een groeiend energie-
gebruik. Door energiebesparing wordt geprobeerd dat te beperken of te 
voorkomen. De energie die nodig blijft wordt hernieuwbaar, ook om ver-
dere klimaatverandering te beperken, wat betekent dat er meer gebruik 
gemaakt zal worden van wind, zon, aardwarmte en biomassa (die dan 
wel van lokale herkomst zou moeten zijn). Daarvoor is een forse uitbrei-
ding van de hoeveelheid windturbines en zonnepanelen (bij voorkeur op 
daken) onontkoombaar. Vermoedelijk blijft de polder Mastenbroek (niet 
voor niets deel van het nationaal landschap IJsseldelta) daarbij vooralsnog 
gespaard.

Besluit
Van de vegetatie van de polder Mastenbroek is verrassend veel bekend, zodat 
de veranderingen daarin inzichtelijk konden worden gemaakt. De meeste 
bijzondere plantensoorten zijn in de polder te vinden in en langs de sloten. 
Vooral de veranderingen in de waterhuishouding sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw hebben daarvoor grote gevolgen gehad. Het verlaagde 
waterpeil en de vergrote waterafvoer maakten minder sloten nodig, waar-
door alleen al de standplaatsen van bijzondere plantensoorten met zo’n 40 
procent zijn afgenomen. De toegenomen intensivering van het landbouw-
kundige gebruik die door de verandering in de waterhuishouding mogelijk 
werd gemaakt deed de rest. Dat neemt niet weg dat er ook lichtpuntjes zijn. 
Het klimaat verandert weliswaar, maar voor de kweldruk in de polder lijkt 
dat weinig gevolgen te krijgen. En het geleidelijk minder intensief worden-
de beheer in het agrarische gebied, ook in de sloten en wegbermen, zal op 
de langere termijn zeker een gunstige invloed kunnen hebben. Het is in-
teressant om te blijven onderzoeken hoe de vegetatie in de polder Masten-
broek hierdoor zal veranderen.
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Geraadpleegde	websites

*  Ruilverkaveling Mastenbroek van Digibron (21 oktober 1976): https://www.digibron.nl/search/

detail/012ea3e26f158f15e3d754ff/ruilverkaveling-mastenbroek-een-omvangrijk-karwei.

* Historie polder Mastenbroek: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/salland/zwartewaterland/- 

mastenbroekerpolder

*  Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON): https://www.floron.nl/
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*  Nederlandse Gemalen Stichting: https://www.gemalen.nl/

*  Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV): http://www.knbv.eu/

*  Ruilverkaveling Mastenbroek - deel 1: https://poldermastenbroek.nl/toen/verhaal/ruilver-

kaveling-mastenbroek-deel-1 (auteur: Annet Jonker, jaartal niet bekend)

Noten

1. Hoewel op de bodemkaart ook ‘waardveengronden’ worden vermeld onderscheiden bo-

demkundigen dat type tegenwoordig niet meer door de geringe verschillen; beide typen 

veengronden worden nu ‘weideveengronden’ genoemd (Stouthamer et al., 2008).

2. Dit besluit werd op 11 oktober 2006 door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel goedge-

keurd.

3. Voluit de Commissie voor het Botanisch Onderzoek der Zuiderzee en haar Omgeving, in 

1927 opgericht als subcommisssie van de Commissie voor het Floristisch onderzoek van 

Nederland der N.B.V. 

4. Om hier een al te lange opsomming te voorkomen is volstaan met de soorten die destijds 

algemeen voorkwamen en die tegenwoordig (veel) zeldzamer zijn geworden of zelfs hele-

maal verdwenen.
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