
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Aangepast ontwerp en nieuwe aanpak project Kotterbos 

Doel van deze mededeling: 

Te informeren over het verloop van het project Kotterbos, onderdeel van het 
pMJP-project 'Kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos'. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 
De provincie Flevoland voert het pMJP-project 'Kwaliteitsverbetering Horster
wold en Kotterbos' uit (hierna Horsterwold-Kotterbos). Het project betreft het 
verbeteren van de natuurkwaliteit, de recreatieve routestructuur en de moge
lijkheden voor natuurbeleving in het Horsterwold en het Kotterbos. 
Eén van de maatregelen betreft het omvormen van een deel van het Kotterbos 
van een bos met bosblokken van populier naar een half open boslandschap. 
Daarbij wordt een boulevard aangelegd met een goede verblijfskwaliteit en een 
fraai zicht op de Lage Vaart, de Oostvaardersplassen en het noordoostelijk deel 
van het Kotterbos. 
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Mededeling: 
De aanleg van de boulevard kent een aantal uitdagingen. Een eerste betreft de 
aanwezigheid van een beverburcht in een van de te verleggen watergangen. 
Vanuit een natuurinclusieve gedachte Is een nieuw ontwerp gemaakt om versto
ring van de burcht te voorkomen. Een en ander heeft geresulteerd in het verleg
gen van het noordelijk deel van de boulevard en het optimaliseren van het leef
gebied van de bever. Daarbij is een werkprotocol opgesteld om verstoring van de 
burcht tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie 
van Economische Zaken heeft vervolgens met ons geconcludeerd dat een onthef
fing van de Flora- en Faunawet door deze natuurinclusieve aanpak niet ter zake 
is omdat de verbodsbepalingen van genoemde wetgeving niet overtreden wor
den. 

Een tweede uitdaging betreft de op drie locaties aangetroffen archeologische 
vindplaatsen waar het college u eerder over informeerde. Eén locatie betreft de 
ten behoeve van de beverburcht verlegde boulevard. 
Na waarderend onderzoek is geconcludeerd dat de aangetroffen vindplaatsen 
dermate zeldzaam en uniek zijn dat Gedeputeerde Staten op 19 maart j l . het 
selectiebesluit hebben genomen om de archeologische vindplaatsen als behou-
denswaardlg aan te merken. Dit betekent dat de blootgestelde delen worden 
opgegraven en 'ex situ' worden onderzocht en bewaard. Bijzonder aan de vind
plaatsen is het directe verband dat de houtconstructies lijken te hebben met het 
krekensysteem in de zogenaamde Wormerlaag. Onderzoek met C14-datering 
heeft inmiddels uitgewezen dat de houtconstructies dateren van omstreeks het 
begin van de jaartelling, en gemaakt en gebruikt zijn in de Romeinse t i jd. Het 
gebruik van de houtconstructies wijst mogelijk op een veenweg dat men vroeger 
maakte op een oeverwal nabij kreken om zoveel mogelijk droge voeten te hou
den. 
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De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) schrijft voor dat de kosten die verband houden 
met het opgraven van de vindplaatsen voor rekening komen van de verstoorder, in dit geval de 
provincie als uitvoerder van het project. Omdat tevens de werkzaamheden zijn stilgelegd, is direct 
na de archeologische vondsten gestart met het voorkomen van verdere kosten waaronder stagna
tiekosten. Zo is voor de aannemer vervangend werk gevonden. Ook is in overleg met de aannemer 
een aantal werkzaamheden in ti jd naar voren gehaald en heeft de aannemer, in overleg met In
koop, opdracht gekregen om de opgraving te begeleiden. 

Door de reeds aangetroffen archeologische vindplaatsen kan het tweede ontwerp van de natuurbou
levard niet meer worden uitgevoerd. Immers, om te voorkomen dat meer archeologische vindplaat
sen worden ontdekt kan de bedachte graafdiepte grotendeels niet worden gerealiseerd. Daarnaast 
drukken de archeologische kosten sterk op het projectbudget waardoor slechts een zeer uitgeklede 
minimale variant van de boulevard uitvoerbaar is. 

Nieuwe aanpak 
Om te bezien in welke mate de natuurboulevard nog te realiseren is, is onderzoek gedaan naar de 
diepte en dikte van Wormerlaag omdat in die laag het archeologisch materiaal is geconstateerd. Na 
een bewerking van aanvullende boorgegevens en de hoogtegegevens Nederland (AHN2) Is de ligging 
van de Wormerlaag in beeld gebracht. Daarbij zijn bijzondere aardkundige waarden ontdekt in de 
vorm van kreekpatronen en zones met oeverwallen. 

Voorgaande heeft geleid tot het idee om, in overleg met de afdelingen R&M, E&S, gemeenten 
Lelystad en Almere en Staatsbosbeheer, nieuwe kansen aan te grijpen en de bijzondere aardkundi
ge waarden in combinatie met daaraan verbonden archeologische waarden In het veld zicht- en 
beleefbaar te maken. Om die reden is aansluiting gezocht met de Nota Duurzaam Gebruik van de 
Flevolandse Ondergrond 2013-2017 (hierna de nota) die op 5 juni j l . door Provinciale Staten is 
vastgesteld. Onderdeel van de nota is de uitvoeringsagenda met als doel te komen tot realisatie en 
implementatie van projecten. Door de afdeling R&M is aangegeven dat het aangepaste ontwerp van 
het Kotterbos een uitgelezen mogelijkheid is om bij te dragen aan de doelen van de nota, waaron
der het beleefbaar maken van aardkundige waarden in Flevoland en bijdragen aan een project 
waarbij kansen, baten, risico's, processen, en waarden in de ondergrond worden betrokken bij 
inrichtingsplannen. Om die reden is er vanuit het uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de 
Ondergrond voor het aangepast ontwerp van de boulevard een bijdrage van €150.000,- beschikbaar 
gesteld waarmee het aangepaste ontwerp kan worden gerealiseerd. 

Gelet op nog te verwachten kosten van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden om te 
kunnen voldoen aan de subsidievereisten, resulteert dat in een tekort van € 120.000,-. Gedepu
teerde Staten hebben hiervoor een aanvullend pMJP-bijdrage beschikbaar gesteld van € 120.000,-. 
Bij de zomernota zal Provinciale Staten worden voorgesteld het investeringskrediet te verhogen 
met dit bedrag, met als dekking deze pMJP-bijdrage. 

Concrete aanpassingen natuurboulevard 
Detailinformatie is verkregen over de diepte van de top van de Wormerlaag. Deze laag mag met het 
oog op de archeologische waarden niet worden beroerd en een marge van 50cm vanaf de top van 
de diktelaag wordt aangehouden. Op een aantal plekken ligt de laag diep genoeg om zowel open 
water als plas/dras plekken te creëren. 
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Er zijn elementen aan het oorspronkelijke ontwerp toegevoegd, die het oude krekensysteem met 
stroomgeulen en oeverwallen verbeelden en een indruk geven van de diktelaag van de Wormeraf
zetting. Er wordt een nieuwe watergang aangelegd met hetzelfde patroon en op dezelfde plaats als 
de historische kreek. Een zogenaamd knuppel- en oeverwalpad wordt langs èen gedeelte van de 
kreek aangelegd om te kunnen ervaren hoe vroegere bewoners hun weg vonden in het drassige 
gebied. Er wordt aan de noordkant van de boulevard een nieuw eiland aangelegd dat de vloeiende 
vorm van de kreek volgt. Dit eiland staat symbool voor de naast de kreek gelegen hogere gronden. 
Vanaf het bankje op dit eiland heeft de recreant een prachtig uitzicht op het lager gelegen gedeel
te met de 'kreekwatergang' en de plas/drasgebieden. 

Om het landschap te kunnen duiden en om bezoekers de mogelijkheid te geven om een beeld te 
vormen van het vroegere landschap en de huidige ondergrond zal op twee plekken op de boulevard 
uitzichtpunten met bankjes en informatieborden worden gerealiseerd. De informatieborden bevat
ten specifieke informatie over de aardkundige waarden, oude landschapsstructuren en archeologi
sche vindplaatsen (incl. QR-code). Binnen het deelproject 'Beleefbaar maken aardkundige werken' 
wordt de boulevard in het Kotterbos opgenomen in de Flevo-Layer en zodoende genoemd als aard
kundige bodemschat op de provinciale website Schatkaart van Flevoland. 

Artist impression kreek- en oeverwalpad 

Het vervolg 
De aanleg van de natuurboulevard kan worden voortgezet en de uitvoeringswerkzaamheden in het 
Kotterbos zullen naar verwachting begin 2014 afgerond zijn. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 



BIJLAGE: Definitief ontwerp Kotterbos 
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