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In vijftien jaar tijd veranderde het aanzicht van de IJssel-
delta bij Kampen ingrijpend. Om het gebied te beschermen 
tegen hoogwater kreeg de rivier de ruimte: de IJssel werd 
uitgediept en kreeg met het Reevediep een bypass naar het 
Drontermeer. 

Deining in de IJsseldelta vertelt het verhaal van een project 
dat jarenlang de voorpagina’s haalde: van de eerste plannen, 
de weerstand in de omgeving en de rechtszaken tot de 
aanleg van nieuwe natuur en bijzondere waterbouwkundige 
werken. 

Wat betekende het project voor de bewoner wiens huis 
moest wijken voor het Reevediep? Voor de actievoerder 
die zich tot aan de Raad van State verzette tegen de plannen? 
Voor de archeoloog die een middeleeuwse kogge uit de 
IJssel opdiepte? Voor de ecoloog die zeldzame dieren 
ontdekte en beschermde tijdens de werkzaamheden? 
Zij en vele andere betrokkenen doen in dit boek hun 
persoonlijke verhaal. 

Joep Boerboom (1973) is biograaf en journalist. In 2016 
verscheen zijn biografie Jan Terlouw, Jeugdboekenheld op 
het Binnenhof. Boerboom maakt biografieën in opdracht en 
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ondernemers in Deventer.
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Het Reevediep verbindt de IJssel met het Drontermeer.
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Boven: Het water staat in 1995 in Kampen op de kade. Onder: De nooddijk bij Kampen.
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 Doorsteek of doodsteek? 
 Plannen maken voor de bypass 

Het is windstil aan het kabbelende Reevediep. In de verte egaliseert een eenzame graaf-
machine de grond. Vanuit het rietmoeras klinkt het hoempen van een roerdomp. Het del-
talandschap ten zuidwesten van Kampen ligt er vredig bij. Niets lijkt te herinneren aan de 
deining die de plannen voor de bypass tussen de IJssel en het Drontermeer hier jarenlang 
veroorzaakten. 

Het klonk vijftien jaar geleden haast te mooi om waar te zijn: een bypass die de 
wijde omgeving beschermt tegen hoogwater én kansen biedt voor wonen, werken 
en recreëren. Maar veel bewoners twijfelden aan het nut van een rivierarm door 
hun achtertuin en lieten dat duidelijk merken. De plannen voor de bypass en de 
bouw van het dorp Reeve werden aangevochten tot aan de Raad van State toe. 
De gemoederen liepen soms hoog op. Lokale en regionale bestuurders werden 
bedreigd en achternagezeten. Ook in politiek Den Haag moesten zij alles uit de 
kast halen om de aanleg van de bypass voor elkaar te krijgen. De geschiedenis van 
het Reevediep laat zich, kortom, lezen als een spannend jongensboek met aan het 
einde van bijna ieder hoofdstuk een cliffhanger: gaat hij er komen of niet? 

Water van twee kanten   Het water heeft Kampen en omgeving door de eeuwen 
heen kansen en mogelijkheden geboden. Het zorgt voor vruchtbaar land en een goede bereikbaarheid 
van de Hanzestad. Maar het levert ook gevaar op. Altijd kan het water van twee kanten komen: van de 
Zuiderzee – later het IJsselmeer – en van de IJssel. Voordat de Afsluitdijk wordt aangelegd, hebben eb 
en vloed vrij spel en zwepen stormen het water hoog op. Soms gaat het mis.
 In januari 1926 staat het waterpeil in Nederland extreem hoog. Op veel plaatsen kunnen de dijken 
het niet bolwerken. Bij Dalfsen breekt de Vechtdijk door. De grootste catastrofe doet zich voor in de vroe-
ge ochtend van 8 januari, wanneer de IJsseldijk bij Zalk het over een lengte van dertig meter begeeft. 
Het rivierwater perst zich met donderend geweld door het gat en overstroomt het achterliggende land. 
Doden vallen er niet, maar het hele dorp moet worden ontruimd. Veel bewoners vluchten met hun vee 
naar Kampen. Vier dagen later brengen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan het 
rampgebied.
 Na de inpoldering vormen de dijken van de nieuwe polders in het IJsselmeer een trechter waar-
door het water bij een stevige noordwesterstorm tot ver in het Ketelmeer en de IJssel wordt opgestuwd. 
Als deze plotselinge stijgingen samenvallen met het jaarlijkse hoogwaterpeil van de IJssel, dreigt ge-
vaar.

Met de schrik vrij   Bijna zeventig jaar na de dijkdoorbraak bij Zalk dreigt het opnieuw mis te gaan. 
Begin 1995 beleven inwoners van Kampen en omgeving angstige momenten. Ze ontsnappen ternau-
wernood aan een overstroming met waterdiepten tot twee meter. En ze zijn niet de enigen. 
Een week lang bedreigt hoogwater Nederland. 

“De geschiedenis 
van het Reevediep laat 

zich lezen als een 
spannend jongensboek.”
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Woensdag 25 januari 1995. Door smeltwater en aanhoudende regenval is het peil van de Nederlandse 
rivieren snel gestegen. Het peil van de Rijn bij Lobith stijgt binnen een dag met twee meter. Een dag 
later krijgen de bewoners van het Limburgse Itteren en Borgharen het dringende advies te vertrekken. 
Op vrijdag overstroomt de Rijn het centrum van Keulen. Op zaterdag wordt de IJsselkade in Deventer 
afgesloten. Zondag valt opnieuw zware regen. 
 Op maandag 30 januari overstroomt de IJssel de zomerdijk in Deventer en de kade in Kampen. Het 
waterpeil bij de stad stijgt tot een hoogte die sinds mensenheugenis niet meer is bereikt. Bomen, we-
gen en fietspaden staan onder water. Gevreesd wordt dat de dijken rondom de stad het begeven. Een 
legertje van zo’n tweehonderd militairen legt bij het zwakste punt in de waterkering, over een afstand 
van een kilometer, inderhaast een nooddijk aan. 
 In Overijssel blijft evacuatie uit, maar in Gelderland worden deze week ruim 200.000 mensen ge-
evacueerd. In totaal moeten bijna een kwart miljoen Nederlanders een veilig heenkomen zoeken. De 
watersnoodramp van 1953, waarbij 1835 mensen verdronken, staat velen nog in het geheugen gegrift. 
Een dergelijke catastrofe willen de autoriteiten ten koste van alles voorkomen.
 Op donderdag 2 februari wordt bij Kampen een waterstand van 2.13 meter boven NAP gemeten. 
Het water zakt, maar de dreiging is nog niet geweken. Het gevaar van verzadigde en inzakkende dijken 
is groot. De dagen erop blijft het water zakken. De dijken houden het. Nederland komt met de schrik 
vrij.

Stadsmuur als waterkering   Om in de toekomst overstromingsgevaar te voorkomen, voert de over-
heid als onderdeel van het Deltaplan Grote Rivieren geplande dijkverzwaringen versneld uit. Ook rond 
Kampen worden in de jaren na de hoogwatercrisis de dijken versterkt. 
 Een knelpunt vormt het twee kilometer lange sluitstuk langs de binnenstad aan de IJssel. Zomaar 
een dijk aanleggen door het historisch stadscentrum is natuurlijk geen optie. Allerlei oplossingen wor-
den aangedragen. Uiteindelijk grijpt men terug op een eeuwenoud concept: in het verleden fungeerde 
de stadsmuur van Kampen als waterkering. Deze functie is in de loop van de tijd door gedeeltelijke 
afbraak en door aanleg van wegen verloren gegaan. In 1997 kiest Kampen voor een waterkering langs 
het oude tracé van de muur. 
 Niet alle aanwonenden zijn blij met de oplossing. Ze ondervinden overlast van de uitvoering van 
de maatregelen, maar hun eigen woning staat buiten de kering. Bij een overstroming is hun huis niet 
beschermd tegen het water. In een aantal gevallen loopt de waterkering zelfs dwars door de huizen 
heen, met waterkerende deuren tussen de kamers. 
 De plannen worden desondanks uitgevoerd. Over een afstand van ander-
halve kilometer wordt de oude stadsmuur geschikt gemaakt om het water als 
een stenen dijk te keren. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische 
stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit maatwerk: losse schotten en an-
dere elementen die bij hoogwater worden afgesloten. Een hoogwaterbrigade 
van ruim tweehonderd vrijwilligers staat klaar om bij nacht en ontij snel en feil-
loos 84 openingen dicht te zetten en 220 waterkerende middelen aan te bren-
gen. Jaarlijks oefent het waterschap met de vrijwilligers het aanbrengen van alle 
schuiven, vloedplanken en afdichtplaten. 
 Hoge rivierstanden zijn dagen van tevoren te voorspellen, maar een storm 
kan de waterstand bij Kampen in een paar uur gevaarlijk hoog doen oplopen. 
Het vraagt om voortdurende waakzaamheid. De verhoging van de dijken wordt ten noorden van Kam-
pen gecombineerd met een onconventionele oplossing bij Ramspol: een balgstuw. Deze opblaasbare 
dam moet het gebied beschermen tegen opstuwend water uit het Ketelmeer en het IJsselmeer. Het is 
de grootste balgstuw ter wereld en de enige die bedoeld is als stormvloedkering. Het object van inter-
nationale allure wordt in 2002 in gebruik genomen. 

“De waterkering 
loopt zelfs dwars door 

de huizen heen.”
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De stuw bestaat uit drie balgen, gemaakt van zeer sterk rubberdoek. Ze worden automatisch met lucht 
en water gevuld als bij noordwesterstorm het waterpeil stijgt tot vijftig centimeter boven NAP en het 
water richting Zwarte Meer stroomt. De balg vormt dan een barrière van tien meter hoog. Scheepvaart 
is bij een gesloten stuw niet mogelijk. Sinds de oplevering is de stuw gemiddeld eenmaal per jaar 
gesloten geweest. 
 De balgstuw is een huzarenstukje. Maar langs de IJssel betekent die ingreep extra risico: bij een 
gesloten balgstuw stijgt het waterpeil bij Kampen. Het water dat het Zwarte Meer niet meer in kan, 
zoekt dan immers een andere ingang: de IJssel. 

Ruimte 
voor de rivier

Begin deze eeuw verschijnen alarmerende onderzoeken over klimaatverandering. We moeten reke-
ning houden met meer en hevigere regenval, smeltende poolkappen en een hogere zeewaterspie-
gel, waarschuwen deskundigen. Het roept de vraag op of meer en hogere dammen, dijken en andere 
keringen op termijn voldoende soelaas bieden. Moeten we het probleem misschien op een andere 

manier aanpakken? Ons niet langer verzetten tegen het water, maar juist 
meebewegen? Geen ruimte nemen van het water door steeds meer in te 
polderen, maar juist ruimte geven aan het stijgende water? 
      De inzichten leiden tot een ingrijpende breuk met de klassieke Neder-
landse strijd tegen het water. Ruimte geven voordat de rivier de ruimte 
neemt, wordt het nieuwe uitgangspunt. Het programma Ruimte voor de 
rivier is geboren. 
      Bij deze omslag speelt nog iets anders mee: de aandacht voor natuur 
en milieu is in de loop der jaren gegroeid bij beleidsmakers en bevol-
king. Ruimte voor de rivier krijgt dan ook een dubbele doelstelling mee: 
waterveiligheid én ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dat betekent aan-

dacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. 
     Overheden bedenken tientallen projecten om de rivieren meer afvoer en bergingscapaciteit te ge-
ven: verbreden van uiterwaarden, het zomerbed van de rivier verlagen, polders teruggeven aan de 
rivier en nevengeulen graven. De plannenmakers staat een ‘blokkendoos’ ter beschikking: een compu-
terprogramma waarin ze kunnen kiezen uit maar liefst zevenhonderd verschillende maatregelen, die 
ze kunnen combineren tot de beste oplossing. 
 Het Rijk trekt ruim twee miljard euro uit voor de plannen. Een van de plekken waar iets moet ge-
beuren, is de IJsseldelta bij Kampen.

Een bypass bij Kampen?    In 2004 steken het ministerie van VROM, de provincie Overijssel, de 
gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland de koppen bij elkaar. 
De hamvraag is hoe er bij Kampen meer ruimte voor de rivier gemaakt kan worden om overstromingen 
te voorkomen. 
 De IJssel is bij deze Hanzestad namelijk een flessenhals, met oostelijk de bebouwing van Kampen 
en westelijk die van IJsselmuiden. Aan beide kanten van de rivier loopt de bebouwing tot aan de IJssel-
oever. Hier kan de rivier hooguit verdiept worden, niet verbreed, zoveel is duidelijk. De vraag is of de 
IJssel uitbaggeren op termijn afdoende is. Het alternatief is even voor de hand liggend als ingrijpend: 

“Ruimte geven 
voordat de rivier

de ruimte neemt.”
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Vondsten 
uit de middeleeuwen 

Ten zuiden van Kampen ligt nu een uitgestrekt veenweidelandschap. Voor de jaartelling bestond de 
omgeving echter uit een golvend dekzandlandschap. In deze laag gingen de archeologen op zoek 
naar sporen uit de prehistorie. In het eerste millennium voor Christus is het landschap langzaam ‘ver-
dronken’ en afgedekt door lagen veen en klei. In de middeleeuwen werd het veen ontgonnen door 
landbouwers. In deze laag troffen de archeologen dan ook sporen uit die periode aan zoals sloten, 
perceelscheidingen, dijken en boerenerven. 

Middeleeuwse perceelsgrens.

Steengoed kan.
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Restant van de voormalige Noordwendige dijk   Op historische kaarten uit 1851 is deze dijk aan-
gegeven als ‘de enige weg naar Elburg’. Van 1890 tot 1920 maakte deze deel uit van de Noordwendige 
dijk. Er werden scherven uit de middeleeuwen aangetroffen: fragmenten van grijsbakkend aardewerk 
en een bijna compleet exemplaar van een steengoed kan. 

Middeleeuwse perceelgrens   In dit gebied zijn rijen palen gevonden die vermoedelijk dienden als 
beschoeiing of perceelsgrens. De aangepunte palen variëren in lengte van twintig centimeter tot ruim 
een meter.

Houten waterdoorvoer   Ten zuiden van De Enk is een houten constructie van ongeveer dertien me-
ter blootgelegd. Waarschijnlijk is het een waterdoorvoer, waarmee water van een wetering naar De Enk 
werd gepompt met een weidemolen. Een mooi staaltje watermanagement uit de late middeleeuwen 
of daarna. 

Houten waterdoorvoer.
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Roerdomp.

Baardmannetje.Grote Karekiet.
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3
Natuur is mensenwerk
Door de komst van het Reevediep is het gebied ten zuidwesten van Kampen flink veranderd. Naast alle 
maatregelen voor waterveiligheid is ruim 350 hectare nieuwe natte deltanatuur ontwikkeld. Inwoners 
en toeristen kunnen hier dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden straks volop van 
gaan genieten. 
 Aan de oostkant van het Drontermeer is tussen 2014 en 2016 bijna 43 hectare rietmoeras aange-
legd. Dit rietmoeras is geschikt leefgebied voor kwetsbare vogelsoorten als de roerdomp en de grote 
karekiet. Ook tientallen andere soorten profiteren er inmiddels van. Zo leven en broeden in het gebied 
vogels als de dodaars, krakeend, krooneend, zomertaling, waterral, blauwborst, kleine karekiet, bosriet-
zanger en baardman. Omdat het moeras een bijdrage levert aan de uitbreiding van het leefgebied van 
Europees beschermde rietvogels, ontving het project voor de aanleg EU-subsidie uit het LIFE-program-
ma. 
 De afgelopen jaren heeft de mens de natuur in het gebied dus een handje geholpen. Neem natuur-
bouwer Aalt van den Hul, die er met zijn riettransplantaties voor zorgde dat vogels zich snel thuis voel-
den in het nieuwe rietmoeras. Of onderzoeker Sheila Luijten, die kievitsbloemen telde om te zien hoe 
deze kwetsbare soort zich ontwikkelt in natuurgebied Scherenwelle. En niet te vergeten ecoloog Heleen 
Broier. Zij kwam een bijzondere populatie modderkruipers op het spoor en zorgde ervoor zorgde dat 
de aannemer tijdens de werkzaamheden in het gebied rekening hield met de natuur. In dit hoofdstuk 
doen zij hun verhaal over de bijzondere natuur in de IJsseldelta. 

Aanleg van nieuw rietmoeras aan de kant 
van het Drontermeer.

Een zeldzame libelle die zich thuisvoelt op de strandjes 
langs IJssel, nevengeul en Reevediep.
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Waterwerk in uitvoering
De bypass verandert de kaart van Nederland. Zelfs vanuit de ruimte is het Reevediep zichtbaar. De rivier-
arm bestaat uit een serie indrukwekkende weg- en waterbouwkundige werken. Denk aan de vaargeul, 
het inlaatwerk, de bruggen en de recreatieschutsluis. 
 In de loop der jaren waren honderden mensen betrokken bij de totstandkoming. Ieder leverde op 
zijn of haar manier een bijdrage. Zoals landschapsarchitect Yttje Feddes, die ervoor zorgde dat de nieu-
we dijken en bruggen niet alleen functioneel zijn, maar ook passen in het landschap. Het resultaat van 
Martin Raeijmaeckers’ werk is minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk: hij baggerde de IJssel 
bij Kampen op diepte, zodat die meer water kan afvoeren. Wilfred Sollie hield als gebiedsconciërge 
onbevoegden op afstand en voorkwam dat vogels gingen broeden in het gebied waar gewerkt werd. 

< Werkzaamheden aan de vaargeul en de aanleg van 
een dijk langs het Reevediep.

Drontermeer bij monding Reevediep. 
Werk in uitvoering, november 2017. 
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J o e p  B o e r b o o m

Joep Boerboom

biografie van de bypass bij Kampen

In vijftien jaar tijd veranderde het aanzicht van de IJssel-
delta bij Kampen ingrijpend. Om het gebied te beschermen 
tegen hoogwater kreeg de rivier de ruimte: de IJssel werd 
uitgediept en kreeg met het Reevediep een bypass naar het 
Drontermeer. 

Deining in de IJsseldelta vertelt het verhaal van een project 
dat jarenlang de voorpagina’s haalde: van de eerste plannen, 
de weerstand in de omgeving en de rechtszaken tot de 
aanleg van nieuwe natuur en bijzondere waterbouwkundige 
werken. 

Wat betekende het project voor de bewoner wiens huis 
moest wijken voor het Reevediep? Voor de actievoerder 
die zich tot aan de Raad van State verzette tegen de plannen? 
Voor de archeoloog die een middeleeuwse kogge uit de 
IJssel opdiepte? Voor de ecoloog die zeldzame dieren 
ontdekte en beschermde tijdens de werkzaamheden? 
Zij en vele andere betrokkenen doen in dit boek hun 
persoonlijke verhaal. 

Joep Boerboom (1973) is biograaf en journalist. In 2016 
verscheen zijn biografie Jan Terlouw, Jeugdboekenheld op 
het Binnenhof. Boerboom maakt biografieën in opdracht en 
schrijft voor onder meer dagblad De Stentor en het magazine 
Jij & Overijssel. In 2020 verschijnt zijn boek over Joodse 
ondernemers in Deventer.
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