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Nieuwe natuur creëren we samen!
Samenvattingen van de 33 ingediende projectvoorstellen in
het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland
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voorwoord

Ruim een jaar geleden werd het programma Nieuwe Natuur in Flevoland gelanceerd.
Ik deed een oproep aan alle Flevolanders met hart voor de natuur om mee te denken over
het creëren van nieuwe natuur in Flevoland.
De oproep heeft prachtige resultaten opgeleverd. Veel meer ideeën van veel meer projectindieners dan
we hadden durven dromen. Een veel grotere vraag naar grond voor natuur dan we vanuit het programma
Nieuwe Natuur te bieden hebben. Maar wat een enthousiasme en samenwerkingsbereidheid hebben we in
het afgelopen jaar op ons pad door de Nieuwe Natuur aangetroffen!
Dit alles heeft geleid tot 33 concrete projectvoorstellen voor Nieuwe Natuur in Flevoland.
Voorstellen die hun neerslag zouden kunnen vinden op 22 verschillende gebieden in Flevoland.
Een korte samenvatting van deze 33 separaat ingediende projectvoorstellen vindt u terug in deze reader
Nieuwe Natuur.
Omdat het ondoenlijk is om alle informatie over alle projectvoorstellen te bundelen (in totaal zo’n 1.000
bladzijden), wordt verwezen naar de website www.flevoland.nl/nieuwenatuur/projectvoorstellen
Ook de uitzendingen van Omroep Flevoland en 3D-animaties van de meeste plannen (niet alle plannen
zijn zo concreet dat ze al op deze wijze te digitaliseren zijn) worden de komende weken via
www.flevoland.nl/nieuwenatuur beschikbaar gesteld. Achter in de reader vindt u een
‘Wegwijzer Nieuwe Natuur’, met naast feiten en cijfers over het programma Nieuwe Natuur ook
de digitale ontsluiting naar relevante informatie over het programma en de projectvoorstellen.
Welke van deze voorstellen daadwerkelijk de kans krijgen om tot uitvoering te komen binnen
het programma Nieuwe Natuur wordt in de komende weken door Provinciale Staten bepaald.
Op 17 december wordt het besluit genomen. Aan dit besluit gaat een zorgvuldig proces vooraf,
dat is gestart na het sluiten van de postbus op 1 september.
Ik breng de voorstellen graag onder uw aandacht,

Jan-Nico Appelman
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Proces
Na een inventarisatie van de ingediende projectvoorstellen, heeft een integraal team van interne
provinciale deskundigen de projectvoorstellen beoordeeld op alle twaalf criteria van de meetlat.
Dit heeft voor elk van de 33 voorstellen een beoordelingsrapport opgeleverd. Vervolgens is voor elk van
de twaalf criteria van de meetlat een rangorde aangebracht: welke voorstellen scoren het best en welke
iets minder tot niet?
De hieruit ontstane twaalf rangorden tezamen hebben een beeld opgeleverd van de projectvoorstellen
die het best scoren. Op basis hiervan doen Gedeputeerde Staten een voorstel voor honorering van
projectvoorstellen binnen het programma.
Op verzoek van Provinciale Staten is het voorgenomen voorstel voorgelegd aan een externe commissie van
deskundigen; de commissie Verdaas. Aan deze commissie is gevraagd om te beoordelen of een verstandig
besluit wordt voorbereid en om aanbevelingen voor het vervolg te doen. Dit advies zal bij het voorstel
aan Provinciale Staten worden gevoegd.
Op 19 november spreekt de Commissie Ruimte & Leefomgeving beeldvormend over het toewijzingsvoorstel, gevolgd door oordeelsvorming op 3 december en besluitvorming op 17 december.
Het is een hele klus voor de leden van de Commissie Ruimte & Leefomgeving en de leden van Provinciale
Staten om een goed beeld te krijgen van de ingediende 33 projectvoorstellen en de wijze waarop Gedeputeerde Staten tot een toewijzingsvoorstel zijn gekomen. Daarom hechten wij eraan om de Commissie
en PS-leden vroegtijdig te betrekken bij de 33 projectideeën waarop het advies betrekking heeft.
In die context stellen we de Commissie- en PS-leden op woensdag 29 oktober in de gelegenheid om kennis
te nemen van de kern van deze 33 projectvoorstellen. Tijdens een middagsessie worden de projectvoorstellen kort gepresenteerd en is er ruimte voor het stellen van vragen. Het doel van deze middag is dat de
commissieleden en andere statenleden inzicht krijgen in de projecten waaruit gekozen moeten worden,
maar ook meer zicht hebben op de informatiebehoefte die bij hen nog bestaat om tot goede besluitvorming te komen op 17 december.
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de ingediende project voorstellen
Noordelijk Flevoland
1	Urkerveld		
2

Gemeente Urk (Gerard van der Woude)

Kuinderbos		Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)

3	Nieuwe Natuur bij Schokland

Gemeente Noordoostpolder (Ineke Cornelissen)

6
8
10

4	Noordwest Schokland 	Jan Schenk e.a.

12

5	Landgoed Wellerwaard

14

Grontmij (Jesse Poppema)

6	Ruimte en Lucht voor Natuur 	NLR en Natuurmonumenten (Jan Akkerman)

16

7	Winst voor weidevogels en wintergasten 	Natuurmonumenten (Jan Akkerman) 		

18

Oostelijk Flevoland
8 	Oostkant Dronten

Gemeente Dronten

20

8A	Landgoed Vossemeer	Euforbia

20

8B	Landgoed Wildrijck	Riepma

22

9	Natuur op G38 		

Ben en Armgard Barkema

24

10	Swifterpark		

Miranda van Dalen

26

11	Natuur in Bedrijf

Familie Cryns / Anna Zwijnenburg

28

12	Oostvaardersplassengebied	Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)

30

12A	Oostvaardersplassengebied	Nico Dijkshoorn

32

13	Airport Garden City	OMALA en Het Flevo-landschap (Dennis Meerburg)

34

14

36

Het Eetbare Doolhof 	Cittanova (Dick Koster)		

Zuidelijk Flevoland
15

De Eemvallei 		Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)

38

15A	Voedselbossen		Urgenda en NMFF

40

15B De Speelwildernis	Theatergroep Groen Gras (Bart Corduwener)

42

15C	Schollevaarweg		

44

Gebroeders Hut

15D	Luierbos		Tineke Ras

46

15E	 Het Kroonbos 		Arie van der Mee

48

16

50

De Kop op het Horsterwold 	Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)

16A	 Geitenboerderij met restaurant

Familie Verduijn

52

17	Noorderwold-Eemvallei

Het Flevo-landschap en ERF (Regien Nelis)

54

17A	Een vierkante meter natuur

Martine Dubois

56

18	Pioniersnatuur Flevoland	ANV Akkerwaard

58

19	Natuurboerderij Vliervelden 	Tom Saat

60

20

De Grote Trap		

Het Flevo-landschap (Leo Boonman)

62

21

Harderbos en Harderbroek verbonden	Natuurmonumenten (Jan Akkerman)

64

21A	 Kavel Van de Westerengh Gebroeders (HK)	Van de Westerengh

66

22

68

Gouden randen langs de Pampushout

Het Flevo-landschap (Riet Rijs)

5

projectvoorstellen nieuwe natuur

1 Urkerveld
Dit plan is ingediend door: Gemeente Urk (Gerard van der Woude)
‘Hier ontstaat een heel mooie afronding van het Urkerbos.’

1 Urkerveld
Indiener: Gemeente Urk www.flevoland.nl
nieuwenatuurprojectvoorstel1

De gemeente Urk hoopt een mooie overgang te maken van het Urkerbos naar de Westermeerdijk
en naar het open landschap door Nieuwe Natuur. Een gedeelte van het gebied ligt momenteel
braak. Gerard van der Woude: ‘De gemeente Urk ziet daar graag verandering in komen.’

Het projectvoorstel
‘De bosrand wordt verbreed met lagere bloeiende en vruchtdragende beplanting, die als een soort
uitlopers het kruidenrijk grasland in gaan (struwelen). Tussen de struwelen en naar de dijk toe wordt de
huidige vegetatie omgevormd tot kruidenrijk grasland waar we een slenk en enkele poelen in opnemen.
Zo ontstaat een fraaie overgang van bos naar grasland met veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van
flora en fauna en natuurbeleving. Door de struwelen en slenk, waardoor een soort moeras ontstaat met
enkele poelen, biedt het gebied goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van zeldzame vlinders en
vormt het een interessant rust- en voedselgebied voor watervogels en steltlopers. Behalve dat dit een
mooi gezicht oplevert, creëren we hierdoor ook een mooi thuis voor de rugstreeppad. Het nieuwe
natuurgebied sluit aan bij het bestaande bos, waardoor je geen versnippering krijgt.’
Kortom
‘We vinden het belangrijk dat als je nieuwe natuur maakt, dat je dat ook goed kunt beleven. Om dit te
bereiken leggen we een fietspad aan, waardoor het gebied toegankelijk wordt en er een aantrekkelijke
verbinding via bos en nieuwe natuur ontstaat tussen de Westermeerweg en de dijk. Vanuit Urk wordt het
gebied ook beter te bereiken en biedt dit goede mogelijkheden voor recreatie met aansluiting op de
fietsroute over de IJsselmeerdijk. Zo ontstaat een aantrekkelijk rondje vanuit Urk met mooie uitzichtsmogelijkheden. Het fietspad zorgt tevens voor een betere ontsluiting van het aan het plangebied
grenzende Van der Lijn-reservaat. We willen graag een uitkijktoren in het gebied plaatsen om de
beleving van de bezoekers te verhogen.’
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2 Kuinderbos
Dit plan is ingediend door: Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)
‘Dit wordt een heel mooi stukje natuur in de Noordoostpolder.’

‘Het Kuinderbos wordt door dit plan afgerond’, stelt Susan Bonekamp van Staatsbosbeheer.
De bedoeling is Schansveld-Zuid in te richten als nieuwe natuur om zo bosgebieden aan elkaar
aan te sluiten. Daarnaast zorgt het voor een verbinding van het Kuinderbos naar Emmeloord.

Het projectvoorstel
‘Het gebied Schansveld-Zuid dat in het Kuinderbos ligt is op dit moment nog landbouwgrond. Dit is een
gebied van ongeveer 30 hectare, wat we om willen toveren tot een stuk nieuwe natuur. Hiermee breiden
we de recent gecreëerde nieuwe natuur in Schansveld-Noord uit en wordt het natuurnetwerk in het
Kuinderbos afgerond. Daarnaast is Schansveld-Noord een schakel in de recreatieve en ecologische
verbinding tussen het Kuinderbos en Emmeloord.
Er ontstaat een heel afwisselend landschap door de combinatie van bos en open landschap. Dit landschap
bestaat uit heide, vennen en grasland. Daarnaast willen we het noordelijk en zuidelijk gebied met elkaar
verbinden door een faunapassage te maken.’
Kortom
‘Met dit plan sluit het Kuinderbos aan op de andere bossen en wordt de aansluiting op de omgeving
mooier. In het Kuinderbos is al veel te doen en de mogelijkheden worden nu alleen nog maar groter.
We verwachten bovendien dat bijzondere planten en dieren zich er thuis gaan voelen.’
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3 Nieuwe Natuur bij Schokl and
Gemeente Noordoostpolder (Ineke Cornelissen)
‘Ik zie mijn dochter van 7 er al met een schepnetje in de sloot rommelen.’

‘Met dit plan blijven waardevolle archeologische resten in het gebied behouden, ontstaat
nieuwe natuur en krijgen ondernemers kansen’, vindt Ineke Cornelissen. Door het gebied ten
zuiden van Schokland uit te breiden, ontstaat een aaneengesloten gebied met veel ruimte voor
nieuwe natuur, recreatie en ondernemerschap.

Het projectvoorstel
‘Het gebied ten zuiden van Schokland is UNESCO Werelderfgoed en zeer waardevol. Dit gebied willen we
uitbreiden om nieuwe natuur en ruimte voor flora en fauna te creëren. Daarnaast moet er een verbinding
met Schokkerhaven en –strand komen. Dat vergroot de recreatiemogelijkheden van het gebied.
Door archeologische waarde, natuur en recreatie te combineren, kan dit gebied nog mooier worden.
In Schokland is bos en open natuur. Bijzondere diersoorten als de rugstreeppad leven hier en er zijn ook
veel kleurige bloemen en vogels te vinden. Enkele jaren geleden is de oostzijde van Schokland uitgebreid
en dat heeft tot een prachtig resultaat geleid. Aan de zuidzijde willen we dat idee nu doortrekken.’
Kortom
‘Als bewoner van Noordoostpolder vind ik Schokland de beste plaats om bezoek mee naar toe te nemen
of om zelf naar toe te fietsen. Het is niet ver weg en er is een hoop te zien. Voor fietsers, wandelaars en
andere (overnachtende) bezoekers wordt Schokland nog interessanter en avontuurlijker als we het op
deze manier uitbreiden. Het zou een opkikker voor het gebied betekenen.’
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4 Noordwest Schokl and
Dit plan is ingediend door: Jan Schenk e.a.
‘De oude contouren van Schokland worden met dit plan weer zichtbaar.’

Het plan van Jan Schenk houdt in dat een aantal agrarische gronden ten noordwesten van
Schokland beschikbaar gesteld worden om nieuwe natuur te creëren. Bovendien komen enkele
naastgelegen gebieden vrij, waardoor een groot aaneengesloten gebied ontstaat. ‘In dit grote
gebied is plaats voor waterberging, natuur en recreatie’, stelt Jan Schenk.

Het projectvoorstel
‘Schokland is een beschermd natuurgebied, dus mogen er geen bomen geplant worden. We willen rond
het gebied een ‘waterplas’ creëren door het regenwater dat hier terecht komt op te vangen en geleidelijk
af te voeren. Door deze wateropvang kunnen we ook een moerasgebied maken waar vogels kunnen leven.
Aan de rand van Schokland liggen dijken, die in de huidige situatie niet meer zichtbaar zijn. Deze dijkjes,
die dienen ter bescherming van Schokland, zouden weer in ere hersteld kunnen worden. Met deze vormen
van nieuwe natuur krijgt Schokland weer een beetje het uiterlijk terug van vroeger.’
Kortom
‘Op de recreatieplas van 10 tot 20 hectare die ontstaat is plaats voor zeil-, kano- of roeiactiviteiten.
Bovendien wordt het een mooie mix van natuur, cultuur en recreatie en is er dus voor elk wat wils.
Het mooie aan dit plan is bovendien dat agrariërs land ter beschikking stellen om het plan te kunnen
uitvoeren.’
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5 L andgoed Wellerwa ard
Dit plan is ingediend door: Grontmij (Jesse Poppema)
‘Een landgoed is een schitterende aanvulling op het open landschap.’

Landgoederen in Flevoland zijn zeldzaam. Adviseur Jesse Poppema van Grontmij vindt dat ze
een spannende combinatie vormen met het karakteristieke open polderlandschap. Daarom is
hij enthousiast over Landgoed Wellerwaard, dat hij ontwerpt in opdracht van een particulier.

Het projectvoorstel
‘De Wellerwaard is een moerasachtig natuurgebied van ongeveer 40 hectare, gelegen tussen het Kuinderbos en Emmeloord. Het plan is om hier een landgoed van tien hectare bij te ontwikkelen. Dit bestaat uit
vijf hectare natte natuur en vijf hectare parkachtige natuur rondom een statig huis met allure, dat past
in het Hollandse landschap. Dus geen wit, protserig gebouw met Griekse zuilen! Het huis wordt straks
bewoond door een particulier, die de ontwikkeling grotendeels zelf financiert. Om de nieuwe natuur te
realiseren, vraagt de particulier een bijdrage van de provincie Flevoland.
In de Wellerwaard komt bijzondere flora en fauna voor, zoals de Noordse winterjuffer. In de nieuwe
moerasachtige natuur rondom het landgoed creëren we een biotoop, waar zulke dieren kunnen leven.
Zo heeft de Kommavlinder specifieke waardplanten nodig om eieren te leggen. Die planten kan hij
vinden in de nieuwe natuur rondom het landgoed. Daarmee versterkt het landgoed de bestaande natuur
in de Noordoostpolder.’
Kortom
‘Met dit plan kun je blijven genieten van de mooie zichtlijnen van de open polder, maar de nieuwe
natuur biedt ook beschutte plekken. Het is de afwisseling tussen open en dichte ruimten die het juist zo
interessant maakt voor wandelaars. Er ligt al een pad in de Wellerwaard. Dat gaan we met een bruggetje
verbinden met het landgoed, zodat je ook daar een ommetje kunt maken. Het huis biedt een unieke
aanblik.’

14

Notities

15

projectvoorstellen nieuwe natuur

6 Ruimte en Lucht voor Natuur
Dit plan is ingediend door: NLR en Natuurmonumenten (Jan Akkerman)
‘We behouden en versterken de natuur en stellen het open voor publiek.’

Dit plan is een samenwerking tussen het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en
Natuurmonumenten. Jan Akkerman van Natuurmonumenten geeft aan: ‘NLR en Natuurmonumenten willen een natuurrijke verbinding tussen het Nationaal Park Weerribben-Wieden en het
Voorsterbos creëren en het gebied toegankelijk maken voor recreatie en toerisme’.

Het projectvoorstel
‘Het plan houdt in dat wij 150 hectare grond kopen van het NLR. In dit gebied wordt robuuste natuur
gecreëerd en komen er recreatiemogelijkheden. Op de overige 50 hectare grond wil NLR de verouderde
faciliteiten vervangen door duurzame nieuwbouw. In het bestaande gebied heeft zich in de loop der jaren
al mooie natuur ontwikkeld. Deze natuur willen we graag open stellen voor wandelaars, fietsers en
natuurliefhebbers. Er komt een fantastisch natuurgebied bij. Samen met het NLR hebben we bedacht hoe
we de natuur in dit gebied kunnen optimaliseren.
Een belangrijk punt in dit plan is het gebouw ‘De vrije vlucht’. Dit kantoorgebouw willen we graag
behouden, omdat het een stijlicoon uit de naoorlogse bouw is. Het gebouw zou dienst kunnen doen als
horecagelegenheid en expositieruimte.’
Kortom
‘Er komt 150 hectare natuurgebied bij voor de bewoners en bezoekers van de Noordoostpolder.
Het gebied was tot nu toe afgesloten, maar door dit plan kan het toegankelijk worden gemaakt en
krijgt de natuur een impuls. Bezoekers kunnen hier een ommetje maken, rondstruinen of fietsen.
Met de expositie in ‘De Vrije Vlucht’ willen we geheimen van de lucht- en ruimtevaart onthullen.’
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7 Winst voor weidevogels en wintergasten
Dit plan is ingediend door: Natuurmonumenten (Jan Akkerman)
‘Dit wordt een eldorado voor vogels.’

‘Hoe groter het gebied, hoe meer weidevogels er succesvol broeden’, stelt Jan Akkerman van
Natuurmonumenten. Weidevogels en steltlopers worden steeds zeldzamer in Nederland en daar
wil hij graag wat aan doen. ‘Weidevogels, zoals de grutto en de kievit, horen bij Nederland en
moeten daarom hun plek behouden. Voor steltlopers als de lepelaar ontstaat bovendien een
belangrijk voedselgebied.’

Het projectvoorstel
‘In Zwarte Hoek en Ettenlandseveld willen we speciale plekken creëren voor weidevogels, steltlopers en
wintergasten. Een deel van deze gebieden is nu nog akkerland, maar wordt in dit voorstel nat weiland.
In het voorjaar broeden er weidevogels, in de zomer foerageren hier lepelaars, in de herfst en winter
komen er doortrekkers en wintergasten zoals eenden, zwanen en kieviten. Voor al deze bijzondere vogels
willen we een plek maken waar ze kunnen broeden, eten of rusten.
In Zwarte Hoek zijn enkele jaren geleden al enkele percelen opnieuw ingericht. Het waterpeil is hier
verhoogd en er is een ondiepe sloot aangelegd. De aantallen weidevogels zijn daardoor al flink toegenomen.
Dat willen we in beide gebieden bereiken.’
Kortom
‘Mensen kunnen de natuur hier vanaf de dijk prachtig beleven. Je hebt geweldig zicht op de vele vogels in
het gebied. Dat is genieten voor vogelaars en andere natuurliefhebbers. Alleen al om het weidse Hollandse landschap met indrukwekkende wolkenluchten en mooie vergezichten zijn de gebieden een bezoek
waard. Bij Zwarte Hoek willen we bovendien een uitkijkpunt maken. Hierdoor wordt de natuurbelevenis
nog intenser.’
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8 Oostk ant Dronten
Dit plan is ingediend door: Gemeente Dronten (Piet Bleeker)
‘Er moeten initiatieven komen om dit gebied levendiger te maken.’

De oostkant van Dronten kent veel recreatietoerisme en er zijn veel agrarische bedrijven.
Het gebied is echter toe aan een nieuwe indeling, om zo aan de ene kant nieuwe natuur te
creëren en aan de andere kant agrarische bedrijven te laten overleven. ‘We willen met de
inwoners kijken hoe we een impuls kunnen geven aan het gebied’, stelt wethouder Piet Bleeker
van Recreatie en Toerisme.

Het projectvoorstel
‘Zowel de agrarische als de recreatieondernemers zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Schaalvergroting en nieuwe initiatieven behoren dan tot de mogelijkheden aan de
oostzijde van Dronten. Dit gebied bestaat uit 4200 hectare bestaande natuur met daaraan grenzend
10.000 hectare agrarisch productiegebied.
Op dit moment zijn we nog bezig met de zoekrichting. De gemeente bezit geen grond aan de oostkant
van Dronten, dus zijn we met de grondbezitters in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen. We willen absoluut dat alle partijen beter worden van de plannen, anders voeren we het niet
uit. We verplichten dus ook niemand om te verplaatsen. Dit plan moet een positieve ontwikkeling
betekenen voor landbouw, recreatie en natuur.’
Kortom
‘Het plan ademt natuur en recreatie. De reden dat nog niet alle plannen vastliggen is omdat we in
gesprek zijn en willen gaan met alle ondernemers in het gebied om te kijken wat er mogelijk is.
Alle initiatieven, van recreatie tot uitbreiding van bestaande en nog te ontwikkelen plannen, zijn dus nog
mogelijk. Aan de oostkant van Dronten zijn meerdere campings, waarvan sommigen graag willen uitbreiden.
Ook agrarische ondernemers hebben zich al enthousiast bij ons gemeld met ideeën.’
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8A L andgoed Vossemeer
Dit plan is ingediend door: Euforbia

Landgoed Vossemeer ligt in de Oostrand van de gemeente Dronten en heeft sinds de
inpoldering dienst gedaan als boomkwekerij. De afgelopen twee decennia is er binnen het
oppervlak van 100 ha boomkwekerij een tweetal landgoederen ontwikkeld (De Lindenhof en
Roggebotstaete). Er resteert nog 47 ha grond om tot landgoed te ontwikkelen.
Het projectvoorstel
Bij de ontwikkeling van deze resterende 47 ha tot landgoed is tussen de 7 en 12 ha beschikbaar voor
natuurbouw. Gelet op de bijzondere grondslag en ligging (pleistoceen zand dicht onder het maaiveld)
is ervoor gekozen om te voorzien in natuurbouw in de vorm van water, moeras en bos, dat als rust- en
foerageergebied voor diverse vogels kan dienen. Door het ontwerpen van grote randlengte kan rietmoeras
gerealiseerd worden dat bijzonder geschikt is voor o.a. de roerdomp. Zo sluit dit plan aan bij de ontwikkelingen in het Vossemeer die het areaal voor de roerdomp vergroten. Nieuw aan te leggen bos in dit plan
kan meegenomen worden voor boscompensatie. Omdat de betreffende grond al in eigendom is, worden
geen hectares uit het programma Nieuwe Natuur gevraagd. Met een bescheiden investeringsbijdrage ten
behoeve van de inrichting van de provincie kan dit plan een mooie ecologische en functionele meerwaarde
brengen aan de oostrand van Dronten.
Kortom
In het bestaande plan is voorzien in de ontwikkeling van een landgoed met natuurbouwontwikkeling.
Echter, om een optimalisering binnen het plan mogelijk te maken kan het areaal natuur vergroot worden
ten gunste van de ‘Nieuwe Natuur’ projecten. Het plan stelt minimaal 7 ha beschikbaar voor rietmoeras en
bos en dit areaal kan worden uitgebreid naar maximaal 12 ha, waarop extra natuurwaarden
gerealiseerd kunnen worden.
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8B L andgoed Wildrijck
Dit plan is ingediend door: Riepma

Het landgoed Wildrijk is in 2013 ontstaan door 3ha landbouwgrond om te vormen naar nieuwe
natuur en een waterpartij. Om aan de criteria van een landgoed te voldoen moet nog 2 ha
grond worden omgevormd van akkerland naar natuur.

Het projectvoorstel
Voor de inrichting van de resterende 2 ha wordt een beroep gedaan op het programma Nieuwe Natuur.
Vanuit het programma is geen inbreng in de vorm van grond nodig, omdat de 2 ha al in bezit van de
indiener is. De uitbreiding die wordt voorgesteld past binnen de bestaande vormgeving en uitstraling van
het reeds bestaande landgoed. Op de hoek van de Roggebotweg en Hanzeweg komt een nieuw gebouw,
dat kan worden ingericht als landwinkel met smakelijke streekproducten. Vanuit deze locatie kunnen dan
ook, in samenwerking met Staatsbosbeheer en andere agrariërs, educatieve tochten worden georganiseerd, bijvoorbeeld voor scholen in de omgeving van Dronten en Kampen.
Kortom
Het landgoed Wildrijck wil de nog resterende 2 ha akkerland omvormen tot natuur. In een zone om de
bestaande waterplas heen wordt het maaiveld verlaagd om groeiomstandigheden voor vochtig grasland te
realiseren. Door deze overgang vloeiend aan te leggen ontstaat een ecologisch interessante gradiënt van
open water naar vochtig grasland. Een te plaatsen gebouw kan dienst doen als landwinkel en startpunt
voor excursies.
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9 Natuur op G38
Dit plan is ingediend door: Ben en Armgard Barkema
‘Met dit plan geniet ik van mijn stal, het land en haar bewoners!’

Ben en Armgard Barkema creëren met hun plan een mooie combinatie tussen het boerenleven
en de natuur. Zij toveren hun melkveehouderij om tot een natuurboerderij met een luxe
strostal. ‘Onze boerderij wordt een zingende etalage voor natuur en boeren met passie voor
het land en de dieren!’

Het projectvoorstel
‘We willen het waterpeil in een deel van het land verhogen en een duizenden jaren oude kreek zichtbaar
maken in het landschap. Ook hopen we zeldzame vogels als de grauwe kiekendief, de gele kwikstaart en
de Graspieper, die er nu ook al zijn, een beter, blijvend thuis te geven. Ons intensieve melkveebedrijf
bouwen we om tot natuurboerderij. Onze blaarkopkoeien zullen grazen op grote kavels, waardoor ruimte
overblijft voor de vogels. In de winter wonen de koeien in de strostal.
De stro en mest kunnen we weer op het land brengen. Dit is goed voor de bodem, het gras en de vogels.’
Kortom
‘Vogels en insecten hebben het moeilijk in het landelijk gebied, ook al doen boeren aan agrarisch
natuurbeheer. Als oud-districtsbeheerder van Natuurmonumenten en rechtgeaarde boer heb ik de kennis
om op deze manier het platteland van de Flevopolder ook voor vogels mooi te kunnen houden.
Met ons plan krijg ik de kans mijn idealen te combineren en te laten zien dat boeren en natuur samen
kunnen gaan. Daarnaast zijn onze bijzondere blaarkopkoeien met dit plan helemaal in hun element.
Als dank geven zij hun heerlijke Blaarkopkaas.’
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10 Swifterpark
Dit plan is ingediend door: Miranda van Dalen
‘Dit is dé locatie om iedereen in Flevoland wat extra’s te bieden.’

‘Een combinatie tussen mooie natuur en recreatie’, omschrijft Miranda van Dalen het plan dat
zij met haar gezin bedacht. Zij hebben het voormalig gronddepot opgekocht en zijn er gaan
wonen. ‘In eerste instantie wilden we het land agrarisch maken, totdat we de oproep zagen
van Nieuwe Natuur in Flevoland.’

Het projectvoorstel
‘Het voormalig gronddepot bestaat uit meerdere soorten grond, wat voor diversiteit aan plantensoorten
zorgt. Ook maken we een natuurlijke verbinding naar het Swifterbos, waardoor er meer dieren in dit
gebied kunnen wonen. We leggen er bovendien een fiets- en wandelpad doorheen, zodat het toegankelijk
wordt voor iedereen. Het andere deel van het plan houdt een toename in van de recreatiemogelijkheden.
We gaan een boerderijwinkel starten waar groente, fruit en zuivel verkocht worden. Het vlees en de kaas
die hier verkocht gaan worden zijn afkomstig van onze eigen blaarkoeien, die in het gebied leven.’
Kortom
‘Zoals gezegd gaan we volop recreatie ontwikkelen in dit gebied en wordt het veel toegankelijker door
de aanleg van een fiets- en wandelpad. Bovendien willen we ook een educatieve functie aan ons plan
toevoegen. Leerlingen van basisscholen kunnen in deze boerderij natuurlessen volgen en leren hoe de
natuur in elkaar zit. Veel basisscholen zijn hier al enthousiast over.’
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11 Natuur in Bedrijf
Dit plan is ingediend door: Familie Cryns / Anna Zwijnenburg
‘We willen dat mensen kunnen genieten van landbouw én natuur’

‘Eén van de twee kavels van de familie Cryns richten we opnieuw in, vertelt Anna Zwijnenburg
namens de familie. ‘We maken daar een combinatie van landbouw en natuur, wat natuurlijk vrij
uniek is. Het is een hele spannende combinatie!’

Het projectvoorstel
‘De herindeling van de kavel houdt in dat er een unieke combinatie ontstaat met landbouwgrond en
nieuwe natuur door elkaar heen. In het gebied van 32 hectare kun je het ene moment tussen de gewassen
lopen en het andere moment tussen vruchtbomen en bosschages of langs oevers.
Het gebied wordt ook goed toegankelijk voor bezoekers, zodat iedereen van deze mooie combinatie kan
genieten. Wij vinden namelijk dat landbouw en natuur wel samengaan, in tegenstelling tot wat soms
wordt beweerd. Het gaat er echter om hoe je de natuur inricht.’
Kortom
‘We willen dat de kavel toegankelijk is voor iedereen. Niet alleen om een ommetje te maken over de
groenstroken en de gewassen, maar ook om ruimte te bieden voor kleinschalige evenementen. Bezoekers
zijn vrij een appeltje of een veldboeket te plukken en mee te nemen naar huis. Het zicht vanaf de dijk
biedt een mooi en afwisselend mozaïek van landbouwgewassen en natuur waar ieder jaargetijde weer
iets nieuws valt te ontdekken binnen dit nieuwe stukje landschap.’
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12 Oost va arderspl assengebied
Dit plan is ingediend door: Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)
‘Dit is een recreatieve impuls voor het Oostvaardersplassengebied.’

Het Oostvaardersplassengebied is een beschermd natuurgebied en één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. ‘We willen de randen meer bij de Oostvaardersplassen
betrekken’, vertelt Susan Bonekamp van Staatsbosbeheer. ‘In deze randgebieden is ruimte voor
het beleven van natuur.’

Het projectvoorstel
‘De gebieden rond de Oostvaardersplassen waar we nieuwe natuur willen ontwikkelen liggen langs de A6
en zijn deels al in eigendom van Staatsbosbeheer. De unieke ligging langs de snelweg biedt optimale
kansen om de gebieden als etalage van de Oostvaardersplassen te ontwikkelen, zodat mensen de
bijzondere natuur van de Oostvaardersplassen al vanaf de snelweg kunnen ervaren.
Daarnaast is er genoeg ruimte om deze gronden te laten functioneren als foerageergebied voor de
kiekendief. Een opgave die door ontwikkeling van de stad is ontstaan en in het programma Nieuwe
Natuur een goede plek krijgt.’
Kortom
‘De Oostvaardersplassen hebben internationale allure. Mede door de film ‘De Nieuwe Wildernis’ is dit de
plek waar veel mensen op zoek gaan naar een bijzondere natuurervaring. Door nieuwe natuur te creëren
ontstaan nieuwe mogelijkheden om de natuur van dichtbij te ervaren en komen er volop kansen het
gebied een recreatieve en economische impuls te geven.’
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12A Oost va arderspl assengebied
Dit plan is ingediend door: Nico Dijkshoorn

De Oostvaardersplassen is een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland en geniet
internationale bekendheid. Het gebied is van groot belang voor de recreatiesector van Flevoland.
Maar de mogelijkheden om echt van deze natuur te genieten zijn op dit moment niet optimaal. De
beleving van de vogelrijkdom is meestal alleen mogelijk vanaf de randen van het gebied, op grote
afstand van de dieren en meestal met beperkt zicht. Ook de wandelmogelijkheden in het gebied
zijn beperkt. Ondanks het grote oppervlak van de Oostvaardersplassen blijven de honderdduizenden
natuurliefhebbers die het gebied jaarlijks bezoeken meestal niet langer dan één dag in het gebied.

Het projectvoorstel
Het projectvoorstel behelst tien suggesties om de natuur in de Oostvaardersplassen te versterken en de
beleving van het gebied te verbeteren om de toeristische sector in Flevoland te versterken.
1. aanleg van ondiepe plassen en slikvelden tegenover de observatiehut De Zeearend.
2. aanleg van ondiepe plassen, slikvelden en een uitkijkpunt in het begrazingsgebied ter
hoogte van de onderdoorgang Kottertocht.
3. aanleg van ondiepe plassen, poelen, slikkengebied, wandelroute en uitkijkpunt in het
begrazingsgebied ter hoogte van de Grote Praambult.
4. aanleg eilandjes en verbeteren observatievoorzieningen Jan van den Boschpad.
5. verbeteren observatiemogelijkheden eilandje nabij Oostvaardersdijk
6. aanleg wandelpad met uitkijkpunt in de aalscholverkolonie.
7. herstel eilandje voor observatiehut de Grauwe gans.
8. herstel eilandje nabij Buitencentrum Kitsweg/observatiehut De Kluut
9. vellen van delen van de wilgenrand langs Oostvaardersdijk/Knardijk.
10. aanwijzen pechhavens Oostvaardersdijk als parkeerplaats.
Kortom
Door de natuurbelevingsmogelijkheden in de Oostvaardersplassen te verbeteren, zal niet alleen het aantal
herhalingsbezoeken aan de Oostvaardersplassen toenemen, maar zal ook de verblijfsrecreatie in Flevoland
een versterking ondergaan. Het projectvoorstel doet 10 suggesties die bij kunnen dragen aan de verbetering
van de natuurbeleving.
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13 Airport Garden Cit y
Dit plan is ingediend door: OMALA en Het Flevo-landschap (Dennis Meerburg)
‘We brengen de natuur op een leuke manier naar de mensen toe.’

‘Nieuwe natuur is natuur die een direct herkenbare rol speelt in ons dagelijks leven’,
vindt Dennis Meerburg van OMALA. Zijn plan moet ervoor zorgen dat in Airport Garden City
bij vliegveld Lelystad bedrijven, leisure, horeca en natuur naadloos in elkaar overlopen.
Het projectvoorstel
‘Naast het luchthaventerrein creëren we een recreatiepark dat volledig duurzaam functioneert.
Niet alleen energieneutraal, maar echt ‘bio-based’. Natuur hoort daarbij. Niet alleen als decoratie,
maar ook als bron voor bijvoorbeeld voedsel, waterzuivering en energie. Reizigers die op hun vlucht
moeten wachten, kunnen in Airport Garden City hun wachttijd aangenaam beleven, in direct contact met
de natuur.’
Kortom
‘Dit wordt meer dan een simpele strook groen. We willen zorgen dat deze nieuwe natuur ook echt nut
heeft. Dit bereiken we door recreatiemogelijkheden te ontwikkelen, afval te verwerken tot energie of
niet-fossiele grondstof en door voedsel te produceren. Garden City kan zo behalve een trekpleister voor
de regio, ook een prachtige etalage van de nieuwe, circulaire economie worden.
Dit plan brengt schijnbare tegenstellingen als bedrijvigheid en natuur dichter bij elkaar.
Die unieke combinatie zorgt ervoor dat het nuttige en het aangename mooi samenkomen.’
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14 Het Eetbare Doolhof
Dit plan is ingediend door: Cittanova (Dick Koster)
‘Zelfvoorzienend zijn? Hier is je kans!’

Het eetbare landschap houdt ontwerper Dick Koster van bureau planontwikkeling Cittanova al
lang bezig. ‘We leven in een onzekere tijd. Door de economische crisis en politieke ontwikkelingen willen steeds meer mensen zelfvoorzienend zijn. Het Eetbaar Doolhof speelt hier
perfect op in.’
Het projectvoorstel
‘Het Eetbaar Doolhof heeft dezelfde opzet als een normaal labyrint, met wanden en wandelpaden.
Je komt steeds in andere ruimten terecht. Die zijn ingericht met eetbare hagen, struiken, kruiden,
bloemen, planten en bomen. Al dolend maak je kennis met de grote biodiversiteit. Samen met ontwerper
Elwin de Vink van tuin- en landschapsinrichting Donker groen uit Sneek hebben we een ontwerp gemaakt
voor circa acht hectare, compleet met businessplan.’
Kortom
‘Het Eetbaar Doolhof is uniek in Nederland en Europa. Het inspireert je thuis aan de slag te gaan met
groenten, vruchten en kruiden. Op je balkonnetje of in je tuin. Bij de entree van het doolhof komt een
stadshoeve met een winkel, een restaurant waar je producten kunt kopen en workshops kunt volgen.
Natuurlijk kun je er ook lekker eten, zodat je ervaart hoe lekker biologisch voedsel is. We ontwikkelen
ook een app, met informatie over het doolhof en de aanwezige biologische producten.
Het doolhof ligt dicht tegen het Zuigerplas-belevenisbos. Ze kunnen elkaar op attractieve manier
versterken. Het doolhof ligt ook op de route naar Bataviastad, dat jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers trekt.
Je kunt er dus een mooi dagje uit van maken! Met het doolhof willen we ook inspelen op de Floriade,
die in Almere wordt georganiseerd. Lelystad kan ervan profiteren, want het is de bedoeling dat omliggende gemeenten bij de Floriade worden betrokken. Het Eetbaar Doolhof kan hieraan een mooie boost
geven. Want als we in 2015 kunnen beginnen met de aanleg van het doolhof, zijn alle bomen, planten en
bloemen tot wasdom gekomen als de Floriade in 2022 start.’
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15 De Eemvallei
Dit plan is ingediend door: Staatsbosbeheer (Susan Bonekamp)
‘We willen natuur in de achtertuin van de Almeerders brengen.’

‘Het landschap in dit gebied zal langzaam ontstaan en niet bij voorbaat een vaste vorm krijgen’, legt Susan Bonekamp van Staatsbosbeheer uit. Dit plan, dat aansluit op projectgebied
Noorderwold van Stichting Flevolandschap, gaat zorgen voor ontwikkeling van natuur in
Stadslandschap Oosterwold in de vorm van de Eemvallei en langs de Hoge Vaart naar het
Horsterwold.

Het projectvoorstel
‘De twee delen waaruit dit plan bestaat zijn de Eemvallei en de Hoge Vaart. De Eemvallei gaat de
doorgaande landschapsstructuur in het Oosterwold vormen en is geïnspireerd op de loop van de rivier
de Eem die op deze plek gestroomd heeft. Langs de Hoge Vaart willen we de ecologische en recreatieve
verbinding versterken door het aanleggen van stapstenen. Die natuur zal onder meer bestaan uit bos,
water en open landschap. Bij beide deel-projecten hopen we samen te gaan werken met initiatiefnemers
van andere plannen, want daar is zeker ruimte voor.’
Kortom
‘Er liggen in dit gebied heel veel mogelijkheden. In de toekomst zullen hier steeds meer mensen gaan
wonen en hopen we mens en natuur op een mooie manier samen te kunnen brengen. Het staat nog niet
vast hoe het gebied er exact uit gaat zien, de mogelijkheden zijn eindeloos. Mede daarom willen we nu
niet alles meteen vastleggen.’
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15A Voedselbossen
Dit plan is ingediend door: Urgenda en NMFF

Het projectvoorstel
Door de ontwikkeling van twee grootschalige voedselbossen in de nabijheid van een of meer Flevolandse
steden kan de harde tegenstelling die in Nederland is ontstaan tussen landbouw en natuur worden
overbrugd. Met een omvang van circa 60 hectare kan elk van deze voedselbossen uitgroeien tot een
icoon van verzoening tussen natuur, stad en landbouw.
Een voedelbos is een zeer divers en zelfvoorzienend agro-ecosysteem, dat is opgebouwd uit diverse
lagen eetbare gewassen. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen ongeveer negen maanden per jaar
eetbare producten zoals groeten, fruit, noten en honing worden geoogst. Daarnaast kan het ook medicinale kruiden, zaai- en plantgoed, hoogwaardige natuur en een aantrekkelijk landschap opleveren. De
twee bossen van circa 60 hectare die bij Almere (Oosterwold) en eventueel Lelystad gerealiseerd zouden
kunnen worden, zouden de grootste voedselbossen worden die in de mondiale gematigde klimaatzones te
vinden zijn.
Kortom
In dit projectvoorstel wordt een bijdrage van in totaal circa 120 ha grond gevraagd om twee voedselbossen nabij stedelijk gebied te kunnen realiseren, die naast een bijdrage aan de stedelijke voedselproductie ook kunnen bijdragen aan hoogwaardige natuur en aantrekkelijk landschap. De voedselbossen
verzoenen natuur, stad en landbouw met elkaar.
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15B De Speelwildernis
Dit plan is ingediend door: Theatergroep Groen Gras (Bart Corduwener)
‘Met dit plan wil ik een buitenlokaal creëren.’

‘Kinderen mogen het gebied in de praktijk zelf ontwerpen’, zegt Bart Corduwener van
theatergroep Groen Gras. De theatergroep gaat regelmatig de natuur in om een natuurwereld
te creëren voor de kinderen en wil hierbij graag nieuwe natuur ontwikkelen.

Het projectvoorstel
‘De kinderen mogen het natuurgebied gebruiken om een fantasiewerkelijkheid te creëren.
Ze mogen hierbij alleen materialen uit de natuur zelf gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
maken van een brug. Wij spelen en acteren vervolgens in het zelfgemaakte gebied en ontwikkelen
daarmee een soort ‘land-art’. We laten de constructies daarom allemaal staan als we er zijn geweest.
We willen het gebied indelen in drie zones. De eerste zone houden we exclusief om in te spelen voor
de kinderen. In de tweede zone is behalve een speelgebied ook een woongebied voor dieren en de
derde zone wordt een apart dierenreservaat.’
Kortom
‘Kinderen beleven de natuur echt op deze manier, waardoor er een band ontstaat tussen kind en natuur.
Naast een educatieve functie heeft dit plan ook een recreatieve functie, want anderen kunnen ook
genieten van de gecreëerde natuur in dit gebied. Het spel van de kinderen bepaalt de inrichting van
het terrein.’
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15C Scholleva arweg
Dit plan is ingediend door: Gebroeders Hut

Het projectvoorstel
De gebroeders Hut stellen voor om de 83 ha erfpacht aan de Schollevaarweg te ruilen naar grond
buiten het Oosterwold, bijvoorbeeld naar de Roerdompweg of elders in de Provincie Flevoland.
Vervolgens gaat hun voorkeur uit om in de gelegenheid gesteld te worden om de nieuwe grond in
eigendom te verwerven, zoals dat bij recente gelegenheden ook het geval was als een bedrijf vanuit
een strategische ligging werd verplaatst naar locatie met als doelstelling agrarisch.
Door deze grond te ruilen ontstaat aan de Schollevaarweg ruimte voor beleefbare natuur, recreatie
in de vorm van dagrecreatie in de verbindingszone tussen Almere en het Horsterwold, versterking
van toekomstige stedelijke ontwikkeling en waterberging in combinatie met recreatie aan het water.
Hierbij kan gedacht kan worden aan een kano opstapplek, aanlegsteiger doorgaande pleziervaart,
picknickplaatsen, visstekken, etc. Tevens ontstaan er kansen om verbindingen te realiseren van
Almerehout naar het Vaartbos en Horsterwold. Een lange strook natuur langs de Hoge Vaart geeft
zodoende veel kansen voor de ontwikkeling van diverse projecten in samenhang met water.
Kortom
Het betreft hier een voorstel voor het verruilen van grond, waarbij 83 ha erfpacht aan de Schollevaarsweg (verbindingszone Almere en het Horsterwold) beschikbaar wordt gesteld voor de creatie van nieuwe,
beleefbare natuur. In ruil daarvoor willen de gebroeders Hut grond buiten het Oosterwold verwerven
met een agrarische bestemming.

46

Notities

47

projectvoorstellen nieuwe natuur

15D Luierbos
Dit plan is ingediend door: Tineke Ras
‘Is het niet prachtig om je eigen boom te zien groeien?’

‘Tijdens de bloei van de luierboom lijkt het net of er kleine luiertjes aan deze boom hangen’,
vertelt Tineke Ras. Door het creëren van een zogeheten Luierpark krijgt Flevoland er een
bezienswaardigheid bij. Als het plan wordt uitgevoerd, kan iedere kersverse vader of moeder
een luierboom kopen en deze in het Luierpark laten groeien.

Het projectvoorstel
‘Symboliek is van groot belang bij mijn plan. Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Ik heb het
initiatief genomen om als symbool voor pasgeborenen een park te realiseren. In dit park wil ik bomen
laten groeien die symbool staan voor het leven van een jong kind. Wat past daar beter bij dan de Davidia
Involucrata (de Luierboom). Als deze boom in bloei raakt, lijkt het net of er kleine luiertjes aan de boom
hangen, vandaar de bijpassende naam. Iedereen kan zijn eigen boom kopen en deze vernoemen naar een
pasgeboren kind. Mensen die zich aanmelden om een boom te kopen, krijgen een goodiebag met een
paar leuke, kleine cadeautjes en een certificaat met de namen van de koper en het pasgeboren kind.’
Kortom
‘Het Luierpark moet deel gaan uitmaken van een groot bosgebied met andere bezienswaardigheden.
Daar leggen we een wandelroute doorheen, wat het natuurgebied compleet maakt. Het Luierpark heeft
dan direct binding met de rest van de omgeving.
Jaarlijks organiseren we een feestdag waarop we de bomen planten en geïnteresseerden van informatie
voorzien. Voor de kinderen zorgen we voor speelvoorzieningen. Kortom, een gezellige dag voor de hele
familie.’
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15E Het Kroonbos
Dit plan is ingediend door: Arie van der Mee
‘Het wordt een beleving om door dit bos te wandelen.’

‘Het bos moet in het teken staan van de gedecoreerden die Nederland rijk is en rijk wordt’,
vertelt Arie van der Mee. Zijn bedoeling is dat er een nieuw bos wordt gecreëerd met bomen
die geplant worden door gedecoreerden. Bij de betreffende boom is vervolgens meer informatie beschikbaar over de planter van de boom en waarom hij of zij gedecoreerd is.

Het projectvoorstel
‘Ik kwam op het idee door een bezoek aan het vredesbos in Bastogne (België). Oorlogsveteranen hebben
daar bomen geplaatst ter nagedachtenis aan hun strijd voor vrijheid, vrede en democratie.
In Flevoland wil ik iets soortgelijks bereiken door gedecoreerden een boom te laten planten ter ere van
hun onderscheiding. Het bos dat hiermee ontstaat heeft de vorm van een kroon. Enerzijds als teken van
respect richting het Koninkrijk en anderzijds als mooie landmark, in een gebied dat vaak gebruikt wordt
als aanvliegroute naar Schiphol.’
Kortom
‘Dit wordt een bos met een verhaal. Iedere boom is gekoppeld aan iemand die een onderscheiding heeft
gekregen. Bezoekers kunnen door het bos wandelen en bij iedere boom informatie krijgen over de
planter van de boom. Ik ben nog bezig met het uitwerken van de manier waarop dit gebeurt.
Dit kan bijvoorbeeld via een app op de mobiele telefoon of via hoortoestellen. Het bos heeft hierdoor
een recreatieve en educatieve functie.’
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16 De Kop op het Horsterwold
Dit plan is ingediend door: Staatsbosbeheer (Susan Bonekam)
‘Deze natuur sluit logisch aan bij bestaande natuur en verbindingen.’

Het Horsterwold vormt samen met het naastgelegen Hulkesteinse bos het grootste aaneengesloten loofbosgebied van Nederland met een oppervlakte van 4800 hectare. ‘We willen het
gebied ecologisch en recreatief verder ontwikkelen door de Kop van het Horsterwold aan te
leggen’, vertelt Susan Bonekamp van Staatsbosbeheer. ‘Er zal nieuw bos worden aangelegd en
een waterpartij die vanaf de weg een beeld geeft van de Stille Kern.’

Het projectvoorstel
In de Kop van het Horsterwold is ruimte voor bos en een nieuwe slenk, vergelijkbaar met de Stille Kern
van het Hosterwold. De afgelopen jaren is al gewerkt aan de recreatieve fietsverbindingen. Door nieuwe
natuur aan te leggen langs de Hoge Vaart ontstaat een recreatief knooppunt waar fietsers, wandelaars
en vaarrecreanten hun activiteiten kunnen starten en een rustpunt kunnen vinden. De ecologische
verbinding langs de Hoge Vaart wordt versterkt. Vanaf de Gooiseweg is straks ook een nieuwe slenk te
zien, die de passant een beeld geeft van de natuur in de Stille Kern van het Horsterwold.
Kortom
Dit gebied kan zich ontwikkelen tot regionaal recreatieknooppunt van waaruit de Flevolandse natuur
ontdekt kan worden. Het gebied ligt centraal in het fietsknooppuntennetwerk. Daarnaast komt er een
kano-opstapplek, een aanlegsteiger voor boten, een wandelroute en in de toekomst is er ruimte voor een
ondernemer.
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16A Geitenboerderij met restaur ant
Dit plan is ingediend door: Familie Verduijn
‘Uit het bos naar de geitjes!’

Aan de rand van een groot bosgebied komt de nieuwe geitenboerderij met restaurant van Rob
en Lennie Verduijn. Deze akkerbouwers houden van geiten en willen bezoekers een leuke en
afwisselende attractie bieden.

Het projectvoorstel
Lenni Verduijn: ‘Wij zijn op het idee gekomen door een bezoek aan het Amsterdamse Bos waar een
geitenboerderij is. Onze kinderen vonden dit erg leuk. Je ziet hoe erg dit mensen aanspreekt. Op onze
geitenboerderij willen we 500 geiten melken. Bezoekers kunnen er een kijkje nemen. In het restaurant
bieden we een lekkere kop koffie aan met wat lekkers.’
Kortom
De locatie van de geitenboerderij en het restaurant ligt in Zeewolde. Dit sluit aan bij de Stille Kern en
projectvoorstel ‘De Kop op het Horsterwold’.
‘Mensen kunnen ons bezoeken per fiets, auto, wandelend en met een bootje. We boeren biologisch en
werken met biologische producten. Op deze manier zoeken we aansluiting bij de natuur. We creëren een
landelijk landschap door het weiden van geiten, zaaien van akkerranden, plaatsen van houtwallen en
planten van bomen. Daarnaast vertellen we graag iets over de natuur. Dat doen we via educatie,
rondleidingen en het organiseren van activiteiten, ook in samenwerking met andere organisaties.
Mensen die het bosgebied bezoeken bieden wij een rust- en recreatiepunt. Kortom, door de gevarieerde
natuur is het voor veel mensen aantrekkelijk dit gebied te verkennen.’
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17 Noorderwold-Eemvallei
Dit plan is ingediend door: Het Flevo-landschap en ERF (Regien Nelis)
‘Dit wordt een heel bijzonder en gevarieerd landschap, met de velduil als icoon.’

Het plan voor Noorderwold-Eemvallei behelst het creëren van 250 hectare nieuwe natuur
gecombineerd met 680 hectare biologische (stads)landbouw. ‘Het beste dat natuur en landbouw in Flevoland voortbrengen kunnen bezoekers hier ervaren en beleven’, vertelt Regien
Nelis van Het Flevo-landschap.
Het projectvoorstel
‘Dit project gaat om de integratie tussen natuur, biologische landbouw en recreatie dicht bij de stad. Wij
vinden dat dit goed samengaat, alleen gebeurt dat tot nu toe te weinig. Mensen willen graag de natuur
beleven en willen graag weten waar ons voedsel vandaan komt. Dat wordt in dit project gecombineerd.
Dit is een lange termijn plan. Het gebied zal stapsgewijs ontwikkelen en groeien, waarbij ruimte
geboden wordt voor ideeën van burgers. Met iedere ontwikkeling worden ook de recreatiemogelijkheden
meegenomen. Zo zien en beleven de bezoekers iedere fase.’
Kortom
‘Het wordt een prachtig toegankelijk gebied met ruime vergezichten. Er komt een centraal erf, wat als
startpunt kan dienen voor fiets- en wandelroutes. Op dit erf komt een informatiecentrum en een
boerderijwinkel en is er ruimte voor horecagelegenheden. Mensen kunnen hier onder meer leren waar
hun voedsel vandaan komt. Daarmee krijgt het gebied ook een educatieve functie. Een voedselbos
behoort ook tot de mogelijkheden. Op dit moment bestaat het gebied uit grote landbouwkavels naast
elkaar. Met beplanting willen we de prehistorische Eemvallei weer zichtbaar maken en de strikte
scheiding tussen natuur en landbouw opheffen.’
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17A Een vierk ante meter natuur
Dit plan is ingediend door: Martine Dubois

‘Met mijn projectidee krijgen mensen of organisaties de kans om zelf een stukje natuur te
pachten’, vertelt boswachter Martine Dubois. ‘Met steun van de provincie worden de gebiedjes
ingericht en kan iedereen zijn eigen natuurhart volgen.’

Het projectvoorstel
‘Met dit plan hoop ik dat mens en natuur meer verbonden worden met elkaar. Een kinderdagverblijf, een
hele straat, een zorginstelling of juist iemand alleen; allemaal kunnen zij een stuk natuur ‘lenen’ om dit
naar eigen smaak in te richten.De pachters krijgen veel vrijheid om de natuur op hun manier in te
richten. Zo lang natuur de hoofdrol speelt, mag bijna alles. Denk aan een bloemen- en vlinderparadijs of
een bos met veel besdragende struiken voor vogels. Misschien willen mensen wel juist poelen en
kreekjes, waarin het barst van de kikkers.’
Kortom
‘De natuur komt heel dicht bij de mensen te staan. Het is helemaal van jou zelf en er zijn geen strenge
regels van een natuurclub of boswachter. Het is vrijheid binnen de vrijheid van de natuur. De naam van
het plan is natuurlijk bij wijze van spreken. Mensen kunnen al pachten vanaf 2000 vierkante meter,
maar het mag natuurlijk ook meer zijn. Op deze manier ontstaat er een schitterende lapjesdeken van
verschillende soorten natuur. Geïnteresseerden kunnen langs alle stukjes natuur wandelen en genieten
van de diversiteit van deze nieuwe recreatievorm. De paden naar de gebieden zijn namelijk voor
iedereen toegankelijk.’
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18 Pioniersnatuur Flevol and
Dit plan is ingediend door: ANV Akkerwaard

Het plan van de Agrarische Natuurvereniging Akkerwaard (ANV) moet zorgen voor een divers
landschap, dat als leefgebied dient voor bedreigde diersoorten als de grauwe kiekendief.
Daarnaast hoopt men de natuurbeleving voor toeristen te optimaliseren.

Het projectvoorstel
Landbouw- en natuurgebieden worden slim op elkaar afgestemd, waardoor er een optimaal leefgebied
voor bijvoorbeeld de grauwe kiekendief ontstaat. Het mozaïeklandschap dat de ANV wil realiseren
bestaat uit een structuur vogelkerngebieden, akkerrandzones en reguliere akkerbouw.
In de vogelkerngebieden komt struweel en er worden kruiden en zaden verbouwd. Hierdoor wordt dit
een uitstekend leefgebied voor insecten, muizen en vogels. De akkerrandzones dienen als foerageergebied voor akkervogels en moeten het gebruik van insecticide op akkers in het gebied verminderen. Als
symbool voor de verduurzaming van de akkerbouw in Zuidelijk Flevoland komt er aanbod van speciale
Flevo-honing.
Kortom
De natuur komt dichter bij de mens. Er worden verschillende fiets- en wandelpaden aangelegd. Langs
deze paden komen informatieborden, akkervogelkijkhutten en honingbars. Op die plekken kunnen
bezoekers door middel van webcams en apps voor de mobiele telefoon meer informatie krijgen over
het natuurgebied. Door deze toeristische infrastructuur wordt dit stuk natuur meer beleefbaar.
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19 Natuurboerderij Vliervelden
Dit plan is ingediend door: Tom Saat
‘Natuur wordt pas interessant als het voor mensen interessant is.’

Het viel Tom Saat toen hij begon met boeren in 1990 direct op. Stukken landbouw, natuur en
bebouwing zijn in Flevoland strikt gescheiden van elkaar. Het programma Nieuwe Natuur in
Flevoland geeft hem de kans hier verandering in te brengen. ‘Juist het combineren van die
onderdelen maakt het landschap zo mooi’, stelt hij.

Het projectvoorstel
‘We willen in Oosterwold een afwisseling maken van grasland, ruigteveld, biologische akkerbouw en
struweel. Door dit continu te herhalen ontstaan verschillende biotopen en krijgt het landschap een hoge
natuurwaarde. Bovendien wordt het hierdoor interessant voor de recreant. Ook creëren we enkele
woongebieden, waar mensen kunnen wonen in een mix van landbouw en natuur.
Midden in het gebied komt een natuurboerderij, waar onder meer een stal is met koeien en waar kaas
wordt gemaakt. Hiernaast maken we een horecagelegenheid, waar mensen de natuur kunnen proeven.’
Kortom
‘In Flevoland zijn op dit moment weinig natuurgebieden met veel vormen van recreatie en een hoge
natuurwaarde. We gaan een gebied creëren waar dit wel het geval is. Door de verschillende landschappen niet te scheiden, maar door elkaar heen te laten lopen, wordt het ook voor dieren een goed leefgebied. Hierdoor ontstaat een combinatie van natuur, landbouw, wonen en recreatie!’
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20 De Grote Tr ap
Dit plan is ingediend door: Het Flevo-landschap (Leo Boonman)
‘Hier ervaar je de ruimte van Flevoland.’

‘Een impuls voor de natuur maar ook voor beleving van het polderlandschap’, vat Leo Boonman
van Het Flevo-landschap zijn plan samen. Natuurstrook De Grote Trap moet een gebied worden
waar mensen van de natuur en het zo kenmerkende landschap van Flevoland kunnen genieten.
Het projectvoorstel
‘De Grote Trap is een natuurstrook van 10 kilometer lang en 100 meter breed. De ondertitel van het
plan, ‘Beleving van rijke natuur in Flevolands landschap’, zegt eigenlijk alles wat we met dit plan willen
bereiken. Polderlandschap wordt vaak als saai ervaren, maar met dit plan laten we het tegenovergestelde zien. We leggen een lang fietspad aan, waardoor je door het hele gebied kunt fietsen. Vanuit de
natuur heb je een prachtige doorkijk naar het polderlandschap. Ook willen we natuurvriendelijke oevers
aanleggen, waardoor een betere overgang ontstaat tussen land en water. Hier profiteren planten en
dieren ook van. Met name kleine dieren hebben het soms lastig om tegen steile oevers op te komen.’
Kortom
‘Het hele gebied wordt beter toegankelijk door het aanleggen van het fietspad, dwars door het middengebied van Flevoland. Dit fietspad sluiten we aan op bestaande paden, waardoor je makkelijk een rondje
kunt fietsen of lopen. Daarnaast zijn er ook andere vormen van recreatie mogelijk. Zelf denken we aan
kanovaart of een kijkhut voor vogelspotters. De bezoekers van dit gebied maken dan grote kans om de
kiekendief te zien.’
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21 Harderbos en Harderbroek verbonden
Dit plan is ingediend door: Natuurmonumenten (Jan Akkerman)
‘We maken een schakel tussen bos- en natuurgebied.’

De autoweg N302 biedt mensen een snelle verbinding tussen Harderwijk en Flevoland.
Onder de weg is een doorgang voor dieren, maar die is niet goed bereikbaar voor dieren.
‘Daarom willen we een strook nieuwe natuur inrichten, waardoor dieren makkelijker van het
Harderbroek naar het Harderbos kunnen komen’, legt Jan Akkerman van Natuurmonumenten uit.
Het projectvoorstel
‘De verbinding onder de snelweg door gaan we verbeteren. Bovendien moet deze strook natter worden,
zodat bijvoorbeeld ook bevers en otters vanaf het bos naar het natuurgebied Harderbroek kunnen
komen. Op dit moment bestaat het gebied uit grasland met bomen. We gaan hier meer natuur creëren
door struiken te planten en poeltjes aan te leggen. Via een natuurlijke oever langs de Pluvierentocht
sluit deze strook aan op het projectvoorstel ‘Kavel Van de Westerengh Gebroeders’.
Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang tussen Harderbroek en Harderbos.
Kortom
‘In het Harderbroek hebben we een nieuwe kijkhut gemaakt. Hierdoor kun je over de hele plas kijken.
Het is een lust om hier rond te lopen. Overal om je heen zie je dieren. Veel vogelaars weten dit plekje
al te vinden. Als dieren makkelijker tussen beide gebieden heen en weer kunnen trekken, is er hier
straks nog meer om van te genieten.’
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21A K avel Van de Westerengh Gebroeders (HK)
Dit plan is ingediend door: Van de Westerengh

Het projectvoorstel
Een agrarisch ondernemer heeft een akkerbouwbedrijf van in totaal 330 hectare in de gemeente
Zeewolde, verspreid over verschillende locaties. Aan de Sternweg is een perceel van circa 35 hectare in
gebruik. Dit perceel grenst aan twee zijden direct aan het natuurgebied Harderbos. De ondernemer wil
graag komen tot ruiling van deze kavel tegen een perceel op een andere locatie. Daarmee zou het
perceel aan de Sternweg vrijkomen voor het realiseren van nieuwe natuur, indien de huidige agrarische
bestemming wordt omgezet in een bestemming natuur. De ondernemer heeft daarbij samenwerking
gezocht met Natuurmonumenten als terreinbeherende organisatie in het Harderbos.

Kortom:
Het betreft hier een kavelruilvoorstel waarbij een perceel van 35 hectare, dat aansluit op het Harderbos,
beschikbaar kan komen voor realisatie van nieuwe natuur. In ruil daarvoor wil de ondernemer een
perceel op een andere locatie verwerven.

68

Notities

69

projectvoorstellen nieuwe natuur

22 Gouden r anden l angs de Pa mpushout
Dit plan is ingediend door: Het Flevo-landschap (Riet Rijs)
‘We brengen met dit plan de natuur dicht bij de mens.’

Bosgebied de Pampushout heeft jarenlang in het buitengebied van Almere gelegen.
Door uitbreiding van de stad komt het bos steeds meer in de stad te liggen. Riet Rijs van
Het Flevo-landschap ziet hier graag een duidelijke overgang van stadsgebied en bosgebied.
‘Mensen gaan hier een hele andere sfeer dan in de stad beleven’.
Het projectvoorstel
‘We willen een natte verbinding maken van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Die verbinding
komt als een rand langs de Pampushout te liggen. In dit natuurgebied leven veel verschillende diersoorten, van vogels tot bevers. Er ontstaat een compleet en aantrekkelijk natuurgebied, waar zowel mens als
dier kunnen genieten. We creëren waterpartijen die als symbolische grens gaan dienen tussen het
stedelijke gebied en het bosgebied. Mensen gaan hier de stedelijke sfeer uit en komen via een ‘waterpoort’ de natuursfeer in.’
Kortom
‘De Pampushout wordt bij uitstek een plek waar mensen even tot rust kunnen komen en kunnen genieten
van de natuur. Het is toch geweldig om tijdens je bezoek aan het gebied een purperreiger of beversporen te zien. En dat ‘om de hoek’ van je huis! Er komt ook kleinschalige horeca, zodat mensen bijvoorbeeld een kopje koffie kunnen drinken en kunnen genieten van theatervoorstellingen in de natuur.
Daarnaast vraagt dit gebied om het nodige onderhoud. We hebben gemerkt dat veel omwonenden graag
hun handen uit de mouwen willen steken om het gebied te onderhouden. Alle hulp is natuurlijk welkom.
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Criterium

Deelaspecten

Belevingswaarde

1
2
3

Ecologische waarde

4

12

5
6
Multiplier

7
8

Zekerheid

In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op?
(drie van de vier kijkrichtingen van het Pbl)
In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of
biedt het kansen voor economische ontwikkelingen?
Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische
voorzieningen? (>10km draagt minder bij dan <2 km)
In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van
internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van de biodiversiteit en/of het
robuuster maken van de Flevolandse natuur? (de vierde kijkrichting van het Pbl:
vitale natuur)
In welke mate draagt het project bij aan de realisatie van het Flevolandse
natuurbeleid, dat de komende maanden herijkt wordt? (De stand van zaken van deze
herijking zal tijdens het programma steeds door de provincie gecommuniceerd worden).
In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen ingevuld?
In welke mate is sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten
hectares? Dit kan gaan om extra hectares, maar ook om extra financiële ruimte voor
inrichting.
In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale
ontwikkeling van ook andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur?

9

In welke mate is sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk
draagvlak voor het project?
10 Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaren kan worden uitgevoerd?
11 In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet
uitvoerbaar blijkt te zijn?
12 In welke mate is sprake van juridische of financiële risico’s of onzekerheden en hoe
wordt hiermee omgegaan?

Tabel 2. De meetlat

Colofon
Dit is een uitgave van:
Afdeling Concernprogramma
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AD Lelystad
Contact:
Telefoon 0320 - 265 702
E-mail: nieuwenatuur@flevoland.nl
www.flevoland.nl
Oktober 2014
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend
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NIEUWE NATUUR GEEFT NIEUWE ENERGIE
Wegwijzer
Een wegwijzer om u wegwijs te maken in de digitale
wereld van Nieuwe Natuur. Hieronder treft u in ’t kort
de feiten & cijfers van programma Nieuwe Natuur aan.
Op de achterzijde vindt u een overzicht van de 8 bronnen
die u kunt raadplegen om een beeld te vormen van de
ingediende projectvoorstellen.

Feiten & cijfers
33 projectvoorstellen, verspreid over 22 gebieden
- Noordelijk Flevoland (7)
- Oostelijk Flevoland (10)
- Zuidelijk Flevoland (16)
Ruim 30 betrokken partijen

Agenda
29 oktober

Presentatie projectvoorstellen aan
Commissie Ruimte & Leefomgeving
en overige PS-leden

19 november Beeldvorming Commissie Ruimte &
Leefomgeving
3 december

Oordeelvorming Commissie Ruimte &
Leefomgeving

17 december Besluitvorming Provinciale Staten
P R O G R A M M A N I E U W E N AT U U R

www.flevoland.nl/nieuwenatuur

Notities

NIEUWE NATUUR MAKEN WE SAMEN
8 bronnen van informatie
1 Website
www.flevoland.nl/nieuwenatuur
2 Projectvoorstellen
www.flevoland.nl/nieuwenatuur/projectvoorstellen
3 Interactieve kaart
www.bit.ly/nieuwenatuur
4 De meetlat
www.flevoland.nl/nieuwenatuur-meetlat
5 Proces besluitvorming
www.flevoland.nl/nieuwenatuur-proces
6 Uitzendingen
Natuurlijk Flevoland (Omroep Flevoland)
Elke vrijdag om 17:15 uur
Uitzendingen terugkijken:
www.bit.ly/nieuwenatuuruitzendingen
7 Blogs
www.flevoland.nl/nieuwenatuur-blogs
8 Twitter
www.twitter.com/NieuweNatuurFL
@NieuweNatuurFL
#NieuweNatuurFL

www.flevoland.nl/nieuwenatuur
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