
Als er één boom al heel lang verbonden is met het landschap van 
de IJsseldelta dan is het de knotwilg. Waar staat in ons gebied de 
meest markante knotwilg? 

Knotwilgen spreken tot de verbeelding. De knoestige bomen met 
de gekortwiekte kruin doen een beetje aan een mensenleven 
denken. Ze beginnen speels en worden snel volwassen. In de 
ouderdom volgt een gebutst en gebukt bestaan, waarin ze toch 
hoopvol groene takken blijven geven. De knot ontstaat als kruin met 
takken die eens per drie tot vier jaar wordt afgezaagd. Wilgentakken 
zijn soepel en buigzaam en dus vanouds heel bruikbaar voor allerlei 
doeleinden, zoals dakbedekking, afrastering en gevlochten wanden 
van schuren en huizen. 

Karakter
Knotwilgen zien er niet alleen charmant uit; ze hebben ook een 
grote waarde voor de natuur. Er zijn heel wat vogels en insecten die 
zich thuis voelen in de knotwilg. Eenden, spreeuwen, duiven en 
steenuilen broeden er graag in. Omdat wilgen in het vroege voorjaar 
bloeien zijn ze heel waardevol voor allerlei soorten bijen en hommels. 
Ook zijn de bomen gulle gastheren voor insecten. Spinnen, 
duizendpoten, mieren, pissebedden en vlinders vinden hun toevlucht 
in het vermolmde hout en in de ruwe bast. 

De meest knotwilgen behoren tot de familie van de schietwilg. In 
die naam zit ook het geheim van de boom verborgen: Als je een tak 
van de wilg in de grond steekt, schiet er binnen een paar jaar een 
boom uit; zo hard groeien ze. Wilgen houden van natte 
omstandigheden. Daarom groeien ze het liefst langs sloten en 
vaarten en in uiterwaarden. 

Vergoeding 
‘Als SPLIJ+ vinden we het belangrijk dat er oude knotwilgen zijn in 
het landschap van de IJsseldelta. Daarom ondersteunen we 
particulieren in het onderhoud van deze bomen’, vertelt SPLIJ+-
voorzitter Arnita van der Weerd. SPLIJ+ heeft ruim 1500 
wilgenbomen onder contract. Dat wil zeggen dat eigenaren van 
knotwilgen een vergoeding krijgen voor het onderhoud ervan, 
zodat ze kunnen uitgroeien tot fraaie knotwilgen in het landschap.

Waar staat de meest markante 
knotwilg van de IJsseldelta? 

Nieuwsbrief 17

Winter 2022/2023

Waar staat de meest markante knotwilg in de IJsseldelta op grondgebied van 
gemeente Kampen, Zwartewaterland of Zwolle? Als Stichting Particuliere 
Landschapsdiensten IJsseldelta zijn we daarnaar op zoek. Leg je geliefde knotwilg 
vast op een foto, tekening, schilderij of schrijf een gedichtje. Stuur het bij ons in en 
vermeld erbij waarom deze knotwilg voor jou tot de verbeelding spreekt. 

De inzenders van de drie meest markante knotwilgen krijgen een professionele 
knipschaar cadeau voor landschapsonderhoud. De voorwaarden om mee te doen 
vind je op splij.nl 

Als SPLIJ+ brengen we een informatief boekje uit over de knotwilgen in de IJsseldelta. 
Daarin krijgen ook ingestuurde afbeeldingen, gedichten en verhalen een plek.

Wij zijn op zoek naar jouw favoriete wilg 

Inzenden kan tot 31 januari 
2023 op het mailadres 
knotwilg@splij.nl



Broedresultaten 
weidevogels in 2022
In de polders van Mastenbroek en 
Kamperveen maakt een aantal boeren een 
deel van hun weilanden aantrekkelijk voor 
weidevogels, in ruil voor een vergoeding. Die 
vergoedingen krijgen de landbouwers op 
basis van afgesloten langjarige contracten 
met SPLIJ+. 

Om de broedresultaten bij te houden werkt 
SPLIJ+ nauw samen met de Agrarische Natuur 
Vereniging Camperland, met als coördinator 
Wim Baër. Samen met een vrijwilligersgroep 
inventariseert hij jaarlijks in het veld. Baër noemt 2022 een redelijk 
succesvol seizoen voor de weidevogels in de IJsseldelta. ‘Het voorjaar en de 
start van de zomer werd gekenmerkt door hoge temperaturen en droogte. 
Dat is funest voor de oudere vogels en kuikens. Sloten vielen droog en de 
insecten in het land waren door de verharding slecht bereikbaar. Niettemin 
zijn we niet ontevreden over de resultaten.’

Kemphaan
Vrijwilligers tellen broedparen en dus niet de nesten met aantal 
voortgebrachte kuikens. In dit seizoen kwam het neer op 53 
broedparen grutto’s, 93 broedparen kieviten, 33 broedparen van 
de tureluur en 5 paartjes scholeksters. De wulp blijft een 
zeldzaamheid met 3 broedparen. Dit seizoen deed zich een 
bijzonder broedgeval voor van een vrijwel verdwenen weidevogel 
in de polder Mastenbroek, namelijk een paartje kemphanen. 

Baër: ‘Weidevogels hebben het al jaren moeilijk. Met speciale 
beheermaatregelen komen we de vogels tegemoet, in de hoop 
om het bestand aan weidevogels vast te houden. Dat lukt redelijk 
goed. Zonder ons speciale beheer was de weidevogel al lang en 
breed verdwenen uit de polder van Mastenbroek.’ 

De langjarige beheercontracten met SPLIJ+ voor weidevogels 
komen voort uit compensaties voor de bouw van woonwijk 
Stadshagen, aanleg van het Reevediep en vergravingen in de 
uiterwaarden van Schelle-Oldeneel bij Zwolle. 

 
Bloeiende bloemen maken mensen blij. Dat geldt thuis op de vaas, 
maar misschien nog wel meer als ze buiten staan. Op zeven plekken 
in Zwolle stonden dit jaar randen in bloei met mengsels wilde 
bloemen. Overal zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Door het droge voorjaar kwam het ingezaaide zaad soms moeilijk tot 
ontkiemen. Marion Baars riep bijvoorbeeld de hulp in van haar 
buurman om de stroken bloemenzaad te bewateren. Ondanks die 
hulp kwamen niet alle ingezaaide mengsels tot bloei. Elders in Zwolle 
deden de bloemenranden het beter.

De ingezaaide bloemenranden op particuliere terreinen langs 
openbare wegen, waren een initiatief van gemeente Zwolle in 
samenwerking met SPLIJ+, Landschap Overijssel en de LTO afdeling 
Noordwest-Overijssel. De bloemenranden zullen ook de komende 
jaren zichtbaar zijn. 

Gemengde bloemen, 
gemengd succes
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‘Het landschap van de IJsseldelta is echt voor me gaan leven.’ 
Roel Veeninga is sinds een half jaar de nieuwe penningmeester 
van stichting SPLIJ+. Bij zijn aantreden onderstreepte hij dat hij 
kennis van zaken heeft op financieel en juridisch terrein, maar 
duidelijk minder met alles wat groeit en bloeit. 

Inmiddels is zijn blik verruimd, vertelt hij. ‘Ik ben in een bestuur 
terecht gekomen waarin mensen zitten met aanstekelijke 
kennis en kunde van zaken over het landschap. Daar ben ik 
echt van onder de indruk, want ikzelf heb daar geen verstand 

van. Nu kijk ik toch met andere ogen naar wilgen en 
heggen als ik over de IJsseldijk wandel of fiets. Vroeger 
viel het me niet op en nu ontdek ik steeds meer de 
waarde ervan.’ 

Roel Veeninga bekleedt sinds zijn pensionering in het 
onderwijs meerdere bestuursfuncties. Zo is hij 
ondermeer voorzitter van de verenigingsraad van Veilig 
Verkeer Nederland en voorzitter van de Sporthal 
Zwolle-Zuid. En nu dus ook penningmeester van SPLIJ+.
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‘Het landschap is voor me gaan leven’


