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Weidevogels

IJsseldeltaOntdek de IJsseldelta vanuit de kano

Colofon

Koffie & Thee
Theetuin Bettea ligt aan de rand van één van de oudste pol-
ders van Nederland, de Mastenbroekerpolder. Bij mooi weer 
zijn er verschillende plekjes in de tuin waar u kunt genieten 
van de rust en het uitzicht. Onder het genot van koffie of 
thee met eigengemaakt gebak is het heerlijk toeven in deze 
tuin. Ook andere lekkernijen, waaronder het streekgerecht 
kruudmoes, zijn verkrijgbaar. Ook kunt u hier terecht voor 
lekkere lunchgerechten, zoals salades, soepen, belegde 
broodjes en pannenkoeken.

Stoomgemaal d’Olde Mesiene 
Het stoomgemaal d’Olde Mesiene, zoals de
Zeediekers het oude stoomgemaal noemen,
krijgt zelfs bezoek van toeristen uit het buitenland. Het 
stoomgemaal aan de Oostkant van de Kamperzeedijk werd 
gebouwd in 1885 en is de oudste horizontale draaiende 
stoommachine in heel Europa. U kunt de werking van het 
stoomgemaal ook zelf bekijken. Dit kan op zaterdagen die 
via de website van d’Olde Mesiene bekend gemaakt wor-
den. Wanneer d’Olde Mesiene draait is dat te herkennen aan 
de rookpluim en de Nederlandse driekleur.
www.stoomgemaal.nl

Kaarsrechte verkaveling
Het vroegere veengebied Mastenbroek is al in de 14e eeuw 
ontgonnen. De rechthoekige verkaveling is gebaseerd op drie 
evenwijdig gegraven weteringen. De vroegere structuur van 
de ontginning is goed bewaard gebleven in het patroon van 
wegen, weteringen en kavels. Wanneer je door de polder loopt, 
fietst, rijdt of vaart zijn de rechte wegen een zeer opvallend 
kenmerk van Mastenbroek. 

Kruisvlietstate 
Waar de Kerkwetering en de Oude Wetering elkaar kruisen, klopt 
het hart van de Mastenbroeker Polder. De kerk en school heb-
ben hier sinds lang een plek, al stonden de oude school en de 
hoofdmeesterswoning dichter aan de Kerkwetering. Nu staan 
er de voormalige hoofdmeesterswoning, de kosterswoning, 
het Trefpunt, de school en de kerk. Eind 18e eeuw was hier het 
keerpunt en dus ook een halte van de trekschuit. Nu is er een 
prachtige vissteiger met bankjes en mooie foto’s. 
www.poldermastenbroek.nl

Red de Rijke Weide kaas
De Red de Rijke Weide kaas is een heerlijke biologische kaas  
die gemaakt wordt door een lokale streekboer in de  
omgeving. Per kilo Red de Rijke Weide kaas gaat er  
€ 1,- euro naar de Vogelbescherming Nederland, dit  
wordt besteed voor de aanleg van extra natuurgebied  
voor de weidevogels. De Red de Rijke Weide kaas en  
alle andere (H)eerlijk IJsseldelta streekproducten 
zijn te verkrijgen via www.heerlijkijsseldelta.nl.

De regio IJsseldelta is niet onder één noemer te vangen 
vanwege het gevarieerde karakter van het gebied. De rijke 
historie, de karakteristieke (Hanze)steden en dorpen, het cul-
tuurhistorische landschap en de vele monumenten en kerken 
die de IJsseldelta bezit, zijn unieke historische kernkwalitei-
ten. Hiernaast bevat de IJsseldelta bijzondere natuurwaarden 
die zich kenmerken door de grote openheid en het rustieke 
karakter. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, de IJsseldel-
ta heeft het mooiste dat ons land te bieden heeft. Fiets en 
wandel door het uitgestrekte landschap, stap in de kano en 
vaar door de weteringen, bewonder en beleef de historische 
binnensteden, proef de heerlijke streekproducten, ontdek 
de vele verhalen die het gebied te vertellen heeft en vertel 
ze door. Kortom, ontdek onze IJsseldelta; Nederland in het 
klein.
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Vormgeving Fotografie
Beeldprikkels, Zwolle IJsseldelta Marketing

Iedere kanovaarder is van harte welkom in de IJsseldelta. 
Wij vragen u vriendelijk zich als gast te gedragen met 
respect voor de bewoners en de natuur. Daarnaast stellen 
wij het op prijs dat u uitsluitend aanlegt bij de aange-
geven plaatsen op de kaart. Wij wensen u een prettige 
kanovaart toe!

In Mastenbroek komen veel weidevogels voor omdat er zich 
een prachtig natuurgebied bevindt langs de uitgestrekte 
uiterwaarden van het Zwarte Water. Zodra de buizerd zich laat 
zien, wordt de aanval op deze roofvogel ingezet door tiental-
len weidevogels. De kievit neemt het voortouw. Vaak vliegen 
er wel een stuk of tien kieviten richting de belager van de wei-
devogelkuikens. Ook de grutto en tureluur volgen. De wulp 
laat het vaak lopen. Hij is groot genoeg en verjaagt de buizerd 
door op de grond te imponeren met zijn grote lichaam. Staats-
bosbeheer heeft de vlonders voor de nestjes van de zwarte 
sterns in de kolken gelegd. Inmiddels zijn er tientallen sterns 
te zien en hebben veel paartjes eieren gelegd. 

Kenmerken  
van de polder

In de kano...
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IJsseldelta

Ontdek je het beste van de IJsseldelta

Mastenbroek leren kennen
De geschiedenis en het leven van de bewoners van 
de polder Mastenbroek komt tot leven op de negen 
kruispunten. Op deze kruispunten staan zuiltjes met een 
QR-code erop. Door het scannen van deze  
codes krijgt u direct de informatie over  
het betreffende kruispunt op  
het scherm. 
W www.poldermastenbroek.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Vanaf 1 januari 2016 werkt het nieuwe Waterschap 
Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in Zuidwest- en 
Midden-Drenthe en West-Overijssel. Eén organisatie die 
wonen, werken en natuur verbindt met water. WDO-
Delta is ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen 
Reest & Wieden en Groot Salland. Door deze fusie is 
Waterschap WDODelta in staat om zorg te bieden voor 
veilig, schoon en voldoende water van de hoogste 
kwaliteit. 
www.wdodelta.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.ontdekdeijsseldelta.nl 
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Legenda
Route 1 5,8 km

Route met obstakels 

Route 2 2,7 km  

Route 3 2,8 km 

Route 4 7,3 km 

Route 5 5,5 km 

Route 6 3,4 km

Afstand in km

 

1 km varen is circa 20 min.
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Vakantieboerderij Zeediekhoeve
Familie Schaapman

Kamperzeedijk 153
8281 PE Genemuiden
T: 038 344 6559
M: 06 53 79 13 57
E: info@zeediekhoeve.nl 
W: www.zeediekhoeve.nl

Polderzicht
Familie Pelleboer

Oude Wetering 139
8293 PE Mastenbroek
T: 038 344 6592
M: 06 21 27 09 58
E: info@polderzichtmastenbroek.nl
W: www.polderzichtmastenbroek.nl

Ontdek & Doe
Wilko Damstra

Opstapplaats naar keuze!
M: 06 28 34 83 45
E: info@ontdekendoe.nl
W: www.ontdekendoe.nl
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