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De Flevolandse natuur is robuust en van groot internationaal belang. Denk bijvoorbeeld aan de 
Oostvaardersplassen of de combinatie van grote bosgebieden langs de vogelrijke randmeren.  
De voorwaarden in Flevoland zijn aanwezig om natuur en landschap verder te ontwikkelen.  
Ecologie en economie kunnen daarbij goed samengaan. Flevoland biedt ruimte voor natuur,  
voor recreatie, voor wonen en werken in een prachtige leefomgeving. 

In Flevoland kan het!
De grootschaligheid, de dynamiek, de mentaliteit en de samenwerking binnen Flevoland bieden 
vele kansen om Flevoland sterker en mooier maken. Provincie Flevoland is per 1 januari 2014 
volledig verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van natuur en landschap en zal daar 
langs bovenstaande hoofdlijnen aan werken.

Ruimte voor ontwikkeling
De grootschalige en robuuste natuurgebieden van 
Flevoland bieden ruimte om natuur en economie  
in samenhang te ontwikkelen. Relatief kleine 
ingrepen leiden in Flevoland tot grote kwaliteits-
verbetering. De groeikracht en dynamiek van de 
natuur zorgt dat resultaten snel zichtbaar en 
beleefbaar zijn. Flevoland biedt daarom kansen 
aan initiatieven die natuur en economie samen 
versterken. Daarbij past een ‘ja, want!’benadering. 

Samen Sterk
Flevoland kent een cultuur van aanpakken en met 
elkaar de schouders eronder zetten. Een netwerk-
provincie waar korte lijnen snel resultaat geven.  
De provincie ziet het als haar taak om op een actieve 
wijze gebiedspartners samen te brengen. Samenwer-
king leidt tot gedragen keuzes waarbij alle relevante 
aspecten (natuur, water, landbouw, landschap, recre- 
atie, beleving, gebiedsontwikkeling) zijn betrokken.

Natuurlijk erfgoed behouden
Het natuurlijk erfgoed van Flevoland bestaat  
uit internationaal belangrijke moerasgebieden  
en omvangrijke bossen binnen een grootschalig 
agrarisch landschap.  
De kwaliteit van deze gebieden moet in ieder 
geval op orde zijn, zodat voldaan wordt aan 
internationale doelstellingen. De provincie draagt 
bij aan het mogelijk maken van adequaat beheer 
en onderhoud.  

Trots op de Flevolandse natuur en het  
Flevolandse landschap
De grote schaal van het Flevolandse polderland-
schap, zowel in de natuurgebieden als het 
agrarisch gebied is indrukwekkend.  
De provincie wil het beleven en leren kennen van 
natuur en landschap stimuleren. Waar mogelijk 
worden investeringen in de overgang tussen stad 
en landelijk gebied daarom ondersteund. 

 Provincie Flevoland wil:


