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1.1 Inleiding
Het Horsterwold en Hulkesteinse bos vormen samen het grootste
aaneengesloten loofbos op klei van West Europa. Het is een uitgestrekt
bosgebied dat door de vruchtbare zeeklei in korte tijd is uitgegroeid tot
een robuust oerbos. Mede door het gevoerde natuurbeheer en de
verschillende landschapstypen leven er vele bijzondere dieren- en
plantensoorten waaronder bevers, kiekendieven, vossen, reeën en
konikpaarden, wilde orchideeën en vele soorten varens en insecten.
Voor veel recreanten en toeristen zijn de Flevolandse natuurgebieden een
belangrijke reden voor het maken van een fiets- of wandeltocht. Het bos
vormt niet alleen een natuurlijk decor, maar biedt ook de kans op een
ontmoeting met (bijzondere) planten en diersoorten. De film ‘De nieuwe
Wildernis’ heeft daar een belangrijke extra betekenis aan gegeven. In het
Horsterwold en Hulkesteinse bos is de kans groot op een ontmoeting met
een konikpaard of een vos.
Door verschillende (natuur)organisaties worden geregeld natuurexcursies
georganiseerd. Ook zijn er in het bosgebied diverse kleine uitkijkpunten.
De belangstelling en bezoekersaantallen hiervoor wisselen sterk. Enerzijds
omdat ze als losse elementen worden gepromoot en aangeboden.
Anderzijds omdat het Horsterwold zó uitgestrekt is, dat mensen het lastig
vinden zich op het vrijetijds-aanbod te oriënteren. Een centrale
toegangspoort waar mensen zich op het voorzieningenaanbod kunnen
oriënteren ontbreekt. De wens is om dit te veranderen, zodat
bezoekersstromen naar het Horsterwold kunnen worden gestimuleerd en
geconcentreerd. Daardoor ontstaat “massa” en draagvlak voor een beter
op de behoefte afgestemd aanbod van diensten en (commerciële)
producten.

1.2 Aanleiding: Eden Award 2013
Het Horsterwold heeft afgelopen zomer nationale
en internationale aandacht en bekendheid
gekregen. Ondanks het relatief korte bestaan, vanaf de inpoldering, zijn
de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten snel tot ontwikkeling
gekomen. Vele recreatiebedrijven ontlenen hier nu hun
aantrekkingskracht en bestaansrecht aan, maken gebruik van deze
kwaliteiten en gaan er zorgvuldig mee om. Vanwege de doorgemaakte
ontwikkeling en potenties om verder te groeien, is het Horsterwold en
Hulkesteinse bos in 2013 de Eden Ward toegekend, een aanmoedigingsprijs voor duurzame ontwikkeling en innovatie op gebied van
natuurbeleving en recreatie .

Door het winnen van de Eden Award is de kijk op het Horsterwold
ook wat gewijzigd. De mogelijkheden om belevingswaarde en de
recreatieve, educatieve en ontspanningsmogelijkheden te
vergroten zijn verder naar de voorgrond getreden. Een bos waar
mensen weer tot zichzelf kunnen komen en de natuur ook echt – in
levende lijve - kunnen beleven.
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De Eden Award heeft Staatsbosbeheer en de gemeente Zeewolde
aangezet tot nadenken over mogelijkheden om de infrastructuur te
verbeteren, de beleefbaarheid van deze bossen te versterken en de
recreatieve ontwikkelpotenties te vergroten. Waar de recreatiesector dan
ook weer op in kan spelen.

2. Pallet van voorzieningen
Om de beleefbaarheid en recreatieve potenties te vergroten en te
benutten wordt een palet van toeristische voorzieningen ontwikkeld,
waaronder uitkijkpunten en excursies per boot en safaribus. De exacte
locatie, vormgeving en uitvoering moeten nog nader door de
gebiedsbeheerder (Staatsbosbeheer) worden bepaald en uitgewerkt,
waarbij voor bepaalde onderdelen ook de samenwerking wordt gezocht
met andere personen en instanties.

A. De vogeluitkijkhut
Vanuit een kunstig vormgegeven uitkijkpunt, onopvallend en verscholen
tussen de begroeiing, kunnen wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers en
vogelaars het wild van dicht bij observeren. De dieren zijn helemaal
gewend geraakt aan de hut waardoor ze
ook dichtbij durven te komen.
Staatsbosbeheer organiseert er geregeld
bijeenkomsten, maar ook de fotoclubs en
natuurorganisaties weten de hut geregeld
te vinden die, mede door zijn vormgeving en
bijzondere gebruik van natuurlijke
materialen, een aparte verschijning is.
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B. Uitkijktoren met informatiepunt
In het bos, aan de rand van de Stille Kern, is op een kruispunt van paden
en (vaar)wegen een centrale ontmoetingsplaats tot stand gekomen met
een informatiepunt, toiletvoorzieningen en parkeergelegenheid. Het
meest in het oog springend is de uitkijktoren, die boven de boomtoppen
uitsteekt. Na een korte klim kunnen bezoekers hier genieten van een
prachtig uitzicht over het natuurgebied, met in de verte de plaatsen als
Lelystad, Almere en Harderwijk. Op de hoeken van het platform staan
enkele verrekijkers voor wie het een en ander van dichtbij wil bekijken.
Onderaan de toren bevindt zich een kleine ruimte waar met beeld en
geluid meer wordt verteld over de ontstaansgeschiedenis van het
Horsterwold, het Hulkesteinse bos en de voorkomende de flora en fauna.
Er worden regelmatig workshops gehouden en vanaf deze locatie starten
ook verschillende wandeltochten. Een aantal onder leiding van een gids.
Wie wil kan na een enerverende wandel-, fiets- of vaartocht nog even
stoppen om op het terras bij het horecapunt een ijsje te eten of een
drankje nuttigen terwijl de kinderen zich uitleven in de natuurlijk
aangelegde speeltuin.
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C. Aankleding uitkijkpunt Horsterberg
In het Horsterwold ligt de Stille Kern. Een natuurgebied waar rust en
natuur de boventoon voeren. Je mag hier ook struinen door het gebied;
wandelen buiten de gebaande paden. Dat is redelijk uniek in Nederland.
Maar er ligt ook een uitgebreid netwerk van ruiter-, fiets- en wandelpaden.
Begin 2013 is hier enorm in geïnvesteerd, door de fietspaden tot 2 meter te
verbreden. Deze zijn en worden aangesloten op de regionale en landelijke
routenetwerken zoals de LF-routes en het fietsknooppuntennetwerk.
Een populair rustpunt voor routegebonden recreatie is de Horsterberg,
een reeds bestaand uitkijkpunt – geen uitkijktoren - op een andere de dan
de hiervoor beschreven uitkijktoren. Aan de voet van de Horsterberg ligt
de Stille Vallei. Een prachtig natuurbos met open weiden en waterpartijen,
begraasd door Konikpaarden. Het gebied is zeer vogelrijk met
kroonsoorten als de wielewaal en de karekiet. Recentelijk is een 10-km.
wandelpad aangelegd, voor de ‘niet-struiners’. De Horsterberg vormt
hiervoor het startpunt. Er is ruime gelegenheid om de auto te parkeren of
de fiets te stallen. Een lang, licht hellend en verhard pad leidt bezoekers
naar het uitkijkpunt. Een punt dat zo’n majestueus uitzicht biedt waar elke
bezoeker stil van wordt.
Op dit moment zijn er enkele zitbanken aanwezig. De aankleding kan
worden uitgebreid, om fietsers en andere passaten beter te ontvangen op
deze bijzondere plek. Voorzieningen waar in dit plan van uit gegaan
worden zijn een kleine overkapping midden op het uitzichtplatform, die
bescherming biedt tegen regen of felle zon. Informatiepanelen die
bezoekers meer informatie geeft over voorkomende dierensoorten en het
gevoerde natuurbeheer. Ook zijn een aantal picknickbanken en -tafels een
welkome aanvulling. Verder, om minder zichtbaar te zijn voor het wild een
aarden wal en wat extra boom/groenaanplant. En tot slot extra
inrichtingsmaatregelen en voorzieningen op en rondom het
parkeerterrein om fietsers en automobilisten beter te faciliteren.
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D. Proeven van streekproducten
Toeristen en recreanten maken graag kennis met de plaatselijke cultuur,
de bevolking, evenementen en streek eigen producten. Ook voor
inwoners zelf zijn streekproducten interessant, ze onderstrepen de eigen
identiteit.
Een frietje gemaakt van aardappels uit de omgeving. Verse groentes die ’s
ochtends nog van het veld geplukt zijn. Ook plaatselijk fruit, rijp geplukt,
lekker smaakvol en gezond. Maar bovenal ook duurzaam want het wordt
niet van verre geïmporteerd en is afgestemd op de seizoenen.
Op een aantal plaatsen kun je de streekgroenten, fruit en kruiden zelf zien
groeien, plukken en er meer over leren. Maar ook kunnen kinderen meehelpen met het planten ervan. Voor volgende bezoekers om weer te
plukken en van te proeven. Ook soorten die inmiddels in de vergetelheid
zijn geraakt.
Rondom het Horsterwold liggen verschillende bedrijven waar mensen
kennis kunnen maken ecologische en duurzame groente- en fruitteelt.
Hier zullen ze ervaren dat dit voedsel niks met geitenwollen sokken te
maken heeft, maar hypermoderne bedrijven zijn die de toekomst hebben.
Zij vormen een bezienswaardigheid en tussenstop in de verschillende
belevings- en fietsroutes die zelfstandig of in georganiseerd verband
kunnen worden gemaakt.
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E. Rondleiding per elektrische safaribus
Door en rondom het Horsterwold rijdt een safaribus. Geen gewone bus
maar futuristische bus op stroom. Groene stroom wel te verstaan.
Plaatselijk opgewekt met wind- en zonne-energie. De bus wordt
geëxploiteerd met sponsoring van wetenschappelijke instellingen en
energiemaatschappijen.
De bus start/eindigt op de centrale ontmoetingsplaats en is niet alleen een
gemakkelijk manier om naar de verschillende bezienswaardigheden te
rijden. De safaribus rijdt ook door natuurgebieden waar je anders alleen te
voet door heen kunt struinen. Onderweg stopt de boswachter regelmatig
even om je meer te vertellen over wat je ver weg en dichtbij allemaal zien,
ruikt en kunt proeven. Want met de safaribus beleef je het Horsterwold
met al je zintuigen! De kruidentuin, groente en fruittelers zijn daarom ook
een standaard onderdeel van de safaritocht.
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F. Rondvaarten door tochten en vaarten
Niet alleen over land maar over het water is het Horsterwold en
Hulkesteinse bos perfect te verkennen. De verschillende vaarten en
tochten, waaronder de ‘Blauwe diamant’ leiden als een kronkelige slang
door het gebied. Nu al komen er geregeld kanovaarders. Passanten die
geen eigen boot hebben kunnen mee met de rondvaartboot van
Staatsbosbeheer. Het is een oude werkschuit die met hulp van bedrijven
en sociaal-maatschappelijke instanties geschikt is gemaakt voor groepen.
Stoeltjes, een overkapping en – wederom- elektrische aandrijving, die
wordt opgeladen met plaatselijke gewonnen zonne- en/of windenergie.
Het start- en eindpunt zijn, evenals de safaribus, bij de centrale
ontmoetingsplaats. Onderweg worden ook de eerdergenoemde
voorzieningen aangedaan. De tijden van de boot en de bus zijn zo op
elkaar afgestemd dat toeristen gemakkelijk kunnen overstappen.
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3. Doelstelling, effecten en relatie met het fietsknooppuntennetwerk
De aantrekkelijkheid van het fietsknooppuntennetwerk wordt niet alleen
bepaald door de dichtheid en de keuzemogelijkheden van het netwerk,
maar ook door de omgeving waarin het netwerk ligt en de voorzieningen
die fietsers onderweg tegenkomen. De geplande ontwikkelingen dragen
hieraan bij en versterken dus het fietsknooppuntennetwerk.
Maar beleefbare en toegankelijke natuurgebieden zijn op zichzelf ook
belangrijke doelstelling in de Economische Agenda van de Provincie
Flevoland. Met de geplande voorzieningen wordt ook in dit opzicht een
belangrijke bijdrage geleverd. Het Horsterwold - met zijn uitgebreide
netwerk van fietspaden, wandel- en ruiterroutes - en het internationaal
bekende Oostvaardersplassen vormen de perfecte aanvulling op elkaar.
Tot slot wordt met de beoogde ontwikkelingen ook een nieuwe stap
gemaakt in een gedifferentieerd vrijetijdsaanbod en ruime
keuzemogelijkheid voor de toerist van vandaag. Het samengestelde
pakket geeft een extra impuls aan het imago van Flevoland als toeristischrecreatieve én natuurbestemming.

4. Begroting
In onderstaande berekening zijn enkel de initiële investeringskosten voor
de aanleg opgenomen. Staatsbosbeheer Regio Oost/Flevoland is
eindverantwoordelijkheid voor een duurzaam beheer en instandhouding
van de voorzieningen. Middelen hiervoor worden gegenereerd uit de
opbrengsten van de safaritochten en rondvaarten. Er is geen commercieel
doel. Voor beheer, onderhoud en exploitatie wordt samenwerking
gezocht met natuurorganisaties/verenigingen en sociaal-maatschappelijke
organisaties.
Fase 1
Uitkijktoren
Vogelkijkhut
Aankleding/inrichting Horsterberg
Totaal fase 1

100.000
20.000
20.000
140.000

Fase 2
Safariwagen
Rondvaarboot
Afmeergelegenheid + laadstation
Proeven van streekproducten

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

De kostenbegroting wordt na besluitvorming over de provinciale
subsidiebijdrage in detail uitgewerkt. De genoemde bedragen zijn daarbij
kaderstellend. De ontwikkelingen in fase 2 worden met argrarische-,
recreatiebedrijven en natuurorganisaties verder vormgegeven en begroot.
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5. Dekking van de investeringskosten
Aan de Eden Award is een prijs gekoppeld van 25.000 euro. Dit prijzengeld
wordt ingezet voor de aanleg van de beoogde ontwikkeling in fase 1.
Gemeente Zeewolde wil een gelijk deel inbrengen als subsidie.
Staatsbosbeheer levert een deel van de materialen voor de uitkijktoren en
de vogelkijkhut. Daarnaast levert Staatsbosbeheer een bijdrage door de
inzet van uren ten behoeve van uitvoering en procesbegeleiding. De
gekapitaliseerde kosten bedragen 20.000 euro.
Eden Award
Staatsbosbeheer
Gemeente Zeewolde
Provincie Flevoland
Totaal

25.000
20.000
25.000
70.000
140.000

6. Planning
Bij positieve besluitvorming over de subsidieaanvragen zullen als eerste de
uitkijktoren, de vogelkijkhut en de aankleding van de Horsterberg ter hand
worden genomen. Voor de uitkijktoren zal vanwege aanbestedings- en
vergunningprocedures wat meer tijd nodig zijn dan de andere twee
ontwikkelingen in fase 1.
Terwijl deze ‘basisvoorzieningen’ worden gerealiseerd, zullen in
samenwerking met de agrarische sector, de recreatiebedrijven de
natuurorganisaties in Zeewolde de plannen voor de tweede faseontwikkelingen (onderdelen D, E en F) verder uitgewerkt worden.
Wellicht dat voor meerdere onderdelen een vorm van de publiek-private
samenwerking tot stand komt.
De planning is er op gericht dat de ontwikkelingen in fase 1 gelijktijdig met
het provinciale fietsknooppuntennetwerk worden gerealiseerd en uiterlijk
2016 gereed komen. De ontwikkelingen in fase 2 zijn nog niet in een
tijdplanning gezet.
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