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Roel Doef, Dick Boland en Marcel van den Berg willen een internationaal netwerk opzetten van 
grote ondiepe meren, zoals in het IJsselmeergebied, om kennis te halen en te brengen om ons 
waterbeheer te verbeteren. Dick vertelt: “Met een selectie van meren van noord naar zuid kunnen 

we klimaateffecten als het ware vooruitzien en gaande van west naar oost zien we een sterk 

afnemende mate van waterbeheersing”. De stijgende zeespiegel, toenemende droogte en 
afnemende biodiversiteit nopen tot innovaties van bovenste plank in het waterbeheer, zo stellen de 
drie. “We verwachten met onze aanpak belangrijke innovaties te kunnen genereren” zegt Roel. In 
het IJsselmeergebied missen we de verbindingen, waarbij het moerasdeel en ondiep water door 
vele inpolderingen, dijken, dammen of gebrek aan waterdynamiek niet of heel beperkt aanwezig 
zijn. De harde zoet-zout overgangen, visserij en de vraag om ruimte voor verschillende functies 

maken de uitdagingen niet bepaald kleiner. De monding van de Oder is een van de eerste 
geselecteerde gebieden en krijgt een bezoek van de Nederlandse delegatie van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050, PAGW en KRW van diverse rijkspartijen, Deltares en een NGO. 
 
Grote Karekiet 
We maken de eerste stop bij Uekermunde, volgens onze Duitse gastheer een toeristische 
trekpleister van het gebied door het aangelegde strand. De kleinschaligheid valt direct op: een 

watersportcentrum met plek voor niet veel meer dan vijftig pleziervaartuigen en een vissershaven 
met slechts één actieve visser. We zijn onze auto net uit en we horen in de verte het zware en 

trage “kra – kra – kra- kiet –kiet –kiet”. Laura vertelt over de Natura2000 maatregelen die RWS in 
de beheerplannen heeft staan voor de grote karekiet. “Het riet hier is zeker vier meter hoog en 
heeft dikke stengels door de natuurlijk waterpeilvariatie. En precies dat missen we in het 
IJsselmeergebied, alleen in de IJsseldelta komt de kwaliteit van het riet enigszins in de buurt van 
hier”. Daarna blijkt de grote karekiet onze metgezel van onze reis te zijn: overal horen we deze 

zanger. Een enkeling steelt de show door bovenin een rietstengel plaats te nemen en de aandacht 
van onze oren en verrekijkers zelfs lijkt te waarderen.  
 
Programma Aanpak Grote Wateren: Wieringerhoek  
We lopen door een voormalig landbouwgebied ‘Anklamer Stadtbruch’ en in de verte ligt de lagune 
van de Oder, op de grens van Duitsland en Polen. “Twintig jaar geleden is hier een kleine en 

slechte onderhouden dijk doorgebroken”, vertelt Aike, ecoloog bij het districten aangetrokken voor 
PAGW projecten. “Bijzonder vind ik dat ze de dijk niet hebben hersteld, en dat je kan zien wat er 
kan ontstaan wanneer je het water en moeras weer hun gang laat gaan’’. We zien een vlakte van 
riet, ondiep water en waterplanten. Het einde van het moeras is niet te zien. De ene “O wauw’ na 
de andere ontsnapt uit de monden van de groep bij het zien van de eerste drie zeearenden, 

waarvan twee op verschillende nesten. Tientallen zilverreigers en zwarte sterns lepelen de ene vis 
na de andere naar binnen. Rosalie ziet in dit moeras de ideale ‘achteroever’. “Het mooie is dat dit 

gebied ook in open verbinding staat met het meer”, vertelt een opgetogen Rosalie. Ze kijkt alsof ze 
het gebied wil adopteren en meenemen. De foto die we nemen vanuit de vogeluitkijktoren lijkt op 
twee druppels water als de schets die we gebruiken voor het PAGW project Wieringerhoek. Ruurd 
wijst op de plaatselijk droogvallende kale bodem en de dode bomen op een iets hoger deel die te 
veel en te lang natte voeten hebben gehad: het waterpeil is hier in de winter hoger. De jonge 
vissen die hier nu nog zijn, zullen in de loop van de zomer een weg vinden naar de lagune. “Een 
geweldige kraamkamer”, zegt hij kijkend met helderblauwe ogen vanonder zijn pet. 

 
Nutriënten uit Polen 
Gerald Schernewski van het IOW (Institut fur Ostseeforschung) neemt ons mee in de uitdagingen 
van het gebied. De lagune is te rijk aan voedingstoffen die komen uit het bovenstroomse 
stroomgebied dat grotendeels in Polen gelegen is. In die zin is het geen referentiegebied voor ons. 



In het verleden zijn veel maatregelen gepland om de algenbloei te beteugelen maar deze zijn bijna 

allemaal naar de prullenmand verwezen. Alleen de kweek van driehoeksmosselen om het water te 
filteren en de mosselen daarna te verkopen voor consumptie is experimenteel uitgevoerd. De 
resultaten waren veelbelovend maar het bleek uiteindelijk te kostbaar. Inmiddels is de belasting 
van fosfor met 30% teruggebracht vooral door betere afvalwaterzuivering en dat is een belangrijke 
stap in de goede richting. Uit onze groep reiken we het ene na het andere technische idee aan: 
daar waar wij gewend zijn om in de techniek of aanpak te schieten, hechten onze Duitse collega’s 
sterker aan historie en natuurlijkheid.  

Gerald en zijn groep kwantificeren ecosysteemdiensten die uiteenlopen van voedselproductie tot 
recreatie. Onze groep doet ook een bijdrage en we vullen ijverig tabellen in waar onderzoekers 
later mee gaan rekenen. Zo draagt onze kennis een steentje bij aan het Duitse waterbeheer. 
 
Overdadige vangst 
Marcel haalt zijn planktonnet tevoorschijn en trekt een paar meter door het water. Alle planten en 

dieren die groter zijn dan 0,1mm verzamelen we zo in een glas. We hebben zoveel gevangen dat 
we het glas waar de oogst in zit minstens tienmaal verdunnen om te zien wat er nu allemaal in zit. 
“Veel aasgarnalen en watervlooien, zegt Marcel, “het ultieme visvoer’’. En als we het water in 

kijken zien we overal visbroed als kleine spelden gaan: een piepklein donker bolletje (de kop) en 
een lange doorzichtige sliert (de staart), alles bij elkaar drie centimeter met een enorm potentieel. 
Ze zijn nog te klein om op naam te brengen. Een viskweker zou jaloers zijn, dat is zeker.   
 

Landschappen in verbinding  
Sommige oude IJstijd afzettingen en oevers langs de lagune, zoals bij Altwarp, lijken als twee 
druppels water op de Hoge Veluwe. Een wandeling voert ons langs een van deze oude 
zandafzettingen. We kijken zo op natte graslanden, brede rietoevers en zien in de verte de lagune 
liggen. Een eindje verder ligt een klein hoogveen. Groot geaderde witjes en grote vuurvlinders 
vliegen om ons heen. Ruurd benadrukt het belang van het landschappelijke continuïteit. “In 
Nederland zijn het hoogveen, laagveen, ondiep water en dieper water van elkaar losgetrokken. Je 

hebt bij ons een auto nodig om alle soorten in die gebieden, die er soms gelukkig nog wel zijn, te 
zien. Maar hier zie ik letterlijk alle landschapstypen met hun karakteristieke soorten in een 
oogopslag’’. Ruurd werkt voor de meeste excursieleden als een tot leven gekomen ObsIdentify 
app: een van onze vingers wijst en de naam van de soort komt uit zijn mond. “De overvloed van 
karakteristieke soorten is een teken dat ze het goed doen. De gevoelige soorten hebben hier geen 

auto nodig om hun partner te ontmoeten of een ander gebied te vinden om een andere fase van 

hun levenscyclus door te brengen”, besluit Ruurd. 
 
Droogte en waterveiligheid 
In de drie dagen die we hebben rond gereden hebben we geen sloten, gemalen of sluizen gezien. 
Op de landbouwgebieden, vooral voorzien van koren en koolzaad, zien we geen irrigatie-middelen 
of mogelijkheden, terwijl een gemiddelde zomer tweemaal droger is dan in ons land. In een 
gemiddeld jaar is er in deze gebieden een neerslagtekort. Ook valt ons op dat de meeste schepen 

in de lagune een midzwaard of hefkiel hebben waarmee de schippers hun vaardiepte aanmerkelijk 
kunnen verkleinen. Ook het aantal dijken of waterverdedigingswerken is minimaal: de dorpen 
liggen nagenoeg allemaal op een natuurlijke verhoging in het landschap. Koen: “Kort samengevat 
zien we hier in de praktijk de sturende functie van water voor de ruimtelijke ordening in een 
gebied. Uit de gesprekken met de Duitse collega’s merken we dat een situatie die voor Nederlandse 
gebruikers onacceptabel zou zijn, in Duitsland heel normaal is. Water en bodem zijn zonder twijfel 
hier nog het leidende principe”.  De enige waterkering die we gezien hebben was een stalen 

damwand van ca. een meter hoog met een jachthaven buitendijks. De schotbalken om de coupure 
door de dijk af te sluiten, lagen in een afgesloten kist ernaast.  

 
Governance 
Waar in Nederland ruim zestig partijen een gezamenlijke visie hebben op de toekomst van het 
IJsselmeergebied in 2050, lijkt in Duitsland alles voort te kabbelen. “De ruimtelijke druk op het 

gebied hier is echt van een andere orde dan bij ons”, zegt Flos. Ze begrijpt wel dat er dan minder 
aandacht is voor de toekomst van het gebied. “En toch wil ik er meer van weten, want NGO’s 
(zoals WNF), federale en lokale overheden zijn wel actief in het gebied’’.   
 
EU gesubsidieerd netwerk 
Aan de oever van het meer sluit Roel af en nemen we afscheid van de Duitse collega’s en van het 
gebied. Roel ziet vele kansen voor het samen optrekken en waardeert de brede kijk van de Duitse 

collega’s, die van de Oostzee, via de lagune, naar de rivier kijken. Marcel benadrukt ook de directe 
relatie die de gebieden hebben: “We delen een aantal Natura2000 soorten en dat kunnen zelfs 
dezelfde individuen zijn die tijdens hun trektijd beide gebieden aandoen”. We verwachten elkaar in 



oktober in Nederland te ontmoeten. Een eerste stap om met buitenlandse waterbeheerders en 

experts van elkaar te leren en te inspireren en een start te maken met het internationale netwerk 
van meren. 
 
 
Take Home 
Iedereen neemt de eigen inspiratie mee en wat we kunnen leren, een aantal inhoudelijke 
boodschappen: 

• De Oder Lagune heeft ca. 30% land dat regelmatig overstroomt (oevers, graslanden en 
moerassen). Bij ons is dat hooguit enkele procenten maar meestal veel minder. 

• De aanwezigheid en de verbinding tussen meerdere landschapstypen in en rond de lagune 
is cruciaal voor de het functioneren van veel en vaak gevoelige soorten 

• Wisselende waterstanden zijn cruciaal voor de kwaliteit en verbinding tussen leefgebieden  
• Functies van een gebied kunnen het waterpeil volgen a) als er voldoende ruimte voor water 

is b) en gebruikers beseffen dat het verloop van waterpeil multifunctioneel is en onderhevig 
is aan effecten van klimaatverandering 
 

 
 

 
Foto De ijstijden hebben ook hoge en droge oevers langs de lagune achtergelaten, zoals hier bij 
Altwarp. 
 
 
 



 
 
Foto Kleinschalige recreatie en visserij kenmerken het gebied en ook in deze rietkraag aan de 

linkerzijde zong de grote karekiet uit volle borst. 
 

 

 
 
Foto In een ondergelopen voormalig landbouwpolder ‘Anklamer Stadtbruch’ is een moeras ontstaan 
dat vergelijkbaar is met Oostvaardersplassen maar wel in open verbinding met de lagune staat. 

 



 
 
Foto De overgangen in landschapstypen liggen dicht bij elkaar en staan in open verbinding met 
elkaar voor alle planten en dieren. 
 

 
 
Van links naar rechts: Roel Doef, Aike van der Nat, Dick Boland, Laura Tack, Koen Kaffener, Rosalie 
Heins (voor), Marcel van den Berg (achter), Flos Fleischer en Ruurd Noordhuis. 
 

 



 
 
Foto Gerald Schwernewski geeft uitleg over de experimenten met de Driehoeksmosselen om 

eutrofiering in de lagune te bestrijden. 
 



 
 

Foto Een enorm grote vangst van allerlei dierlijk plankton met veel aasgarnalen. 
 
 
 
 


