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Ten noordwesten van het buurtschap Oud-

Flora en fauna

Bergentheim ligt de Elsbeekpolder, in de streek

Uniek is het ooibos midden in de Mölnmarsch, dat

beter bekend als de Mölnmarsch. Hier wordt een

alleen hier langs de Vecht kansen krijgt. Op de lage

nieuwe balans gezocht tussen rivierbeheer, natuur

delen kan zachthout ooibos ontstaan met wilgen

en landbouw. Het gebied heeft een oppervlakte

en elzen. In de hogere delen is hardhout ooibos

van 70 hectare en wordt begrensd door de rivier de

mogelijk met eiken, essen, iepen en meidoorn.

Vecht. Het gebied is in 2008 opgeleverd en nog in

Daarnaast zal moeras en bloemrijk grasland

ontwikkeling.

ontstaan. Het ooibos is het thuis van de zwarte

Ten noorden van dit gebied, aan de overkant van de

ooievaar, deze vogel is al gezien in het gebied.

Vecht, ligt de meander Uilenkamp, die in 2004 weer

Op de nieuwe oevers in de Uilenkamp groeien vele

is aangesloten. Hierin ligt een gebied van 13 hectare

oever- en moerasplanten. Al snel werd de steile

waar naast waterberging de natuur nieuwe kansen

oever van de meander in bezit genomen door

krijgt.

oeverzwaluwen en ijsvogels.
In het veld komen enkele bijzondere soorten

Cultuur en landschap

als duits viltkruid, bleekgele droogbloem en

In de vorige eeuw is de Vecht op veel plaatsen

akkerandoorn voor. Ook vlinders en libellen vinden

gekanaliseerd. Dat zorgde stroomafwaarts voor

hun weg naar de Uilenkamp: de bandheidelibel,

wateroverlast. De aankoppeling van oude meanders

de glassnijder en tengere grasjuffer. De bruine

zorgt voor een vertraagde waterafvoer en meer

vuurvlinder is met een aantal exemplaren aanwezig

bergingscapaciteit door verdieping van het

en er werden resedawitjes geteld.

winterbed. Waterschap Velt en Vecht heeft met de
Uilenkamp en de Mölnmarsch meer ruimte voor

Recreatie

de Vecht gemaakt. De van oorsprong voornamelijk

Aan de Rheezerweg bij de Mölnmarsch ligt

agrarische gebieden zijn aan het winterbed

duidelijk zichtbaar de uitkijkheuvel, die de naam

toegevoegd en een deel van het water van de Vecht

‘Waterschapsheuvel’ heeft gekregen. Door het

wordt door de nieuwe meander geleid, waardoor de

gebied loopt een fietspad met een fietsbrug over

rivier weer kronkelt door het gebied en meer water

de nieuwe meander. De duikers trekken veel

kan bergen als dat nodig is. Bijkomend voordeel

belangstelling, net als de vistrap die goed zichtbaar

is dat door het geleidelijk afvoeren van het water

is vanaf de weg. De stuw bij Diffelen grenst aan het

verdroging wordt tegengegaan, en ecologisch

gebied. En aan de noordkant meandert de Vecht

herstel mogelijk is.

eenvoudig verder door het struingebied van de
Uilenkamp. Dit struingebied is toegankelijk vanaf de
Rheezerweg ten noorden van Diffelen, bij de kruising
met het fietspad.
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dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Europese Unie, Programma LEADER+, provincie Overijssel en gemeente Hardenberg. Foto: Geert de Lange.
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