Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Wi

Op de omslag: De wilg is beeldbepalend in deze “Rimboe”

2

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Beheerplan Wilgenreservaat
Beheerdoelen en -maatregelen 2016 tot 2022.

Afdeling Beleid Kwaliteit Ontwikkeling
2015

Colofon
titel

Beheerplan Wilgenreservaat, 2016-2022

datum
beheerevaluatie

18 mei 2015

opgesteld door

Lukas van Lier (sr. Medewerker beheerplanning)

intern voorgelegd
aan

Leo Boonman (hoofd Natuur- en Landschapsbeheer)
Hans Boekhoff (beheerder Beheereenheid Zuid)
Jan Horstra, Rob Timmerman (medewerkers terreinbeheer Zuid)
Riet Rijs (hoofd Beleid Kwaliteit Ontwikkeling)
Linde van der Burgh (medewerker beheerplanning)
Esther Marsman (medewerker fysieke leefomgeving)
Sietze Hess (hoofd Communicatie & Marketing)
Adriaan Hollander (projectondersteuning natuur- en
landschapsbeheer)

(relevante delen)
extern besproken
met

Vogel- en Natuurwacht Flevoland
KNNV afdeling Lelystad

Vastgesteld in MT

24 november 2015

Definitieve beheerplannen zijn voor medewerkers van Het Flevo-landschap digitaal
beschikbaar.
3

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

4

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................ 7

Deel I Gebiedsbeschrijving
1. Algemeen ....................................................................................................... 9
1.1 Ligging ........................................................................................................ 9
1.2 Geschiedenis en ontwerp ............................................................................... 9
1.3 Abiotiek ..................................................................................................... 12
1.4 Eigendom .................................................................................................. 14
1.5 Beleidskaders ............................................................................................. 14
2. Landschap .................................................................................................... 24
3. Cultuurhistorie ............................................................................................. 25
4. Natuur .......................................................................................................... 25
4.1 Relatie met de omgeving ............................................................................. 25
4.2 Deltanatuur in het Wilgenreservaat ............................................................... 25
4.3 Gecultiveerde natuur in het Wilgenreservaat .................................................. 26
4.4 Soortgroepen ............................................................................................. 27
5. Recreatie ...................................................................................................... 28

Deel II Evaluatie
6. Evaluatie doelen ........................................................................................... 30
6.1 Haagbeuken- en essenbos; N14.03; 84,7 ha .................................................. 30
6.2 Ruigteveld; N12.06; 50,9 ha) ....................................................................... 30
6.3 Kruiden- en faunarijk grasland; N12.02; 0,5 ha .............................................. 30
6.4 Poel; L01.01; 3 stuks .................................................................................. 31
6.5 Hoge mate van natuurlijkheid ...................................................................... 31
6.6 Behoud Bosreservaat .................................................................................. 31
6.7 Grote diversiteit mossen .............................................................................. 31
6.8 Van belang voor bosvogels .......................................................................... 31
6.9 Behoud moeraswespenorchis ....................................................................... 31
6.10 Recreatie faciliteren .................................................................................. 31
6.11 Het Wilgenreservaat is een opvallend onderdeel van het kleinschalig landschap in
het Knargebied. ............................................................................................... 32
6.12 Knotbomen (29 stuks) ............................................................................... 32

5

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Deel III Visie en doelen
7. Visie ............................................................................................................. 34
8. Doelen .......................................................................................................... 36

Deel IV Werkplan
9. Praktische uitwerking van de doelen ............................................................ 38
9.1 Natuur ...................................................................................................... 38
9.2 Recreatie ................................................................................................... 39
9.3 Cultuurhistorie ........................................................................................... 41
9.4 Landschap ................................................................................................. 41
9.5 Wetenschap ............................................................................................... 41
9.6 Overig ....................................................................................................... 41
9.7 Overzicht maatregelen ................................................................................ 41
9.8 Financiële effecten beheerplan ..................................................................... 42
10. Communicatie en participatie ..................................................................... 42
11. Monitoring en evaluatie .............................................................................. 43
Bijlage 1 Toponiemen en plaatsaanduidingen

6

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Inleiding
Het Wilgenreservaat is bijzonder omdat het enerzijds een van de zeer weinige, volledig
natuurlijk ontwikkelde gebieden in Nederland is. Anderzijds is het ontstaan door een van
de meest grootschalige cultuurtechnische projecten in de Nederlandse geschiedenis: De
Zuiderzeewerken. Deze, bijna paradoxale, geschiedenis geeft het gebied een bijzondere
plaats binnen de natuurgebieden van Het Flevo-landschap en in Nederland.
Het heeft ook geleid tot wetenschappelijke aandacht, vertaald in de status als
Bosreservaat maar bijvoorbeeld ook als referentieonderzoeksgebied voor
energiehoutbossen.
Het is gebleken dat de grootste uitdaging in het beheer het ‘niets doen’ is. De mens, en
zeker de terreinbeherende mens, wil uitvoeren/doen/ingrijpen/controleren/maken/
cultiveren/ontginnen/verbeteren. Het Wilgenreservaat is dé plek om deze drang los te
laten. Naast de beheerder vindt ook de bezoeker hier rust en de mogelijkheid tot
beleven van een Nederlandse Rimboe en kennis te nemen van de Zuiderzeewerken.
Leeswijzer
Dit beheerplan start in het eerste deel met een algemene beschrijving van het
Wilgenreservaat en van de kenmerken en waarden van recreatie, natuur, landschap en
cultuurhistorie.
In deel twee wordt geëvalueerd of met het beheer (tot 2014) de bestaande doelen
worden behaald.
In deel drie worden, op basis van de eerste twee delen, de visie en de doelen
geformuleerd voor het Wilgenreservaat.
In het vierde en laatste deel wordt ingegaan op de toekomst. In dit deel worden de
doelen vertaald naar maatregelen. Ook wordt hier de monitoring beschreven die de
komende jaren nodig is voor de beheerevaluatie.
Dit beheerplan is een handvat voor de beheerder, maar geeft ook andere betrokkenen
inzicht in de doelen en werkwijzen van Het Flevo-landschap.

7

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Deel I
Gebiedsbeschrijving
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1. Algemeen
1.1 Ligging
Het Wilgenreservaat ligt midden in de ‘Flevopolder’, tegen de Knardijk, aan de rand van
Zuidelijk Flevoland, in de gemeente Zeewolde. Het gebied is 136,96 hectare groot en
bestaat uit natuurlijk (wilgen)bos, (wilgen)struweel en (riet)ruigte. Het gebied wordt
omgeven door agrarisch gebied en de Knardijk. Een klein deel (zuidoostpunt) grenst aan
de drukke Vogelweg.

Ligging van het Wilgenreservaat in het midden van Flevoland, aan de Knardijk, de grens
tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

1.2 Geschiedenis en ontwerp
Geomorfologie
Het Wilgenreservaat ligt ter hoogte van ‘De Knar’, een zandbank in de voormalige
Zuiderzee. Deze zandbank heeft een pleistocene oorsprong en is maar met een dunne
holocene laag (zand en klei) bedekt. Er zijn nog geen archeologische resten bekend van
het gebied maar deze zouden wel aanwezig kunnen zijn (hoge archeologische
verwachtingswaarde).
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Aanleg Zuidelijk Flevoland
Vóór het droogvallen van Zuidelijk Flevoland is er al zand (voor aanleg van dijken e.d.)
gewonnen op de plek waar zich nu het Wilgenreservaat bevindt. Zie de grijze markering
in onderstaande afbeelding.

Het Wilgenreservaat dankt zijn ontstaan en bestaan aan een aantal onverwachte
spelingen van de natuur en de inzet en het inzicht van enkele ambtenaren.
Bij de aanleg van de Knardijk waren zogeheten kraagstukken gebruikt. Deze dienden om
de dijk te stabiliseren en bevatten onder andere wilgentakken. Door de enorme
groeikracht van de wilg liep een deel van deze wilgentakken uit. Het moment van
droogval (1968) van Zuidelijk Flevoland bleek samen te vallen met het moment van
zaadzetting van de wilgen, die inmiddels langs de Knardijk waren uitgegroeid. Grote
oppervlaktes van de drooggevallen polder raakten begroeid met enorme aantallen wilgen
(duizenden, oplopend tot 500.000 bomen per hectare). Begin jaren zeventig zijn deze
wilgen op grote schaal chemisch bestreden met sproeivliegtuigen.
Een aantal medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zag echter de
wetenschappelijke- en natuurwaarde in van deze spontane ontwikkeling. Zij stelden voor
om een aantal plekken te vrijwaren van de bestrijdingswerkzaamheden. Het
Wilgenreservaat (dat toen de naam “Tijdelijk Wilgenreservaat” kreeg) was een van de
belangrijkste en grootste plekken waar de wilgen mochten blijven staan. Elders
(bijvoorbeeld langs de Hoge Vaart) zijn ook nog kleinere restanten natuurlijk wilgenbos
blijven staan op plekken die niet goed geraakt zijn met bestrijdingsmiddel omdat ze aan
de rand van de spuitzones lagen.
De waarde die in dit natuurlijk opgeslagen bos op net drooggevallen zeebodem werd
gezien was vooral om hier (voor Nederland en West-Europa uniek) een compleet
natuurlijk verlopende bosvorming te kunnen onderzoeken. De pionierende wilgen (hier
massaal ontkiemd met ca. 1.500 bomen per ha) zullen op termijn plaats maken voor
andere boomsoorten als eik, es en iep. Dat proces zou nauwlettend gevolgd gaan
worden.
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Een deel van het huidige natuurgebied (in de hoek Vogelweg-Knardijk) is in de eerste
jaren van de polder in gebruik geweest als zanddepot.

Ontstaan Natuurgebied
De gronden van het Wilgenreservaat waren eigenlijk bestemd voor de landbouw. In het
“Tijdelijk Wilgenreservaat” broedden eind jaren zeventig echter alle drie de
kiekendiefsoorten (blauwe 1, bruine 6 en grauwe 6 paar!). Bovendien was de
bosontwikkeling nog maar net aan de gang. Na veel vergaderen en touwtrekken werd in
1979 besloten tot een permanent natuurgebied “Het Wilgenreservaat” van 137 ha.
Zesentwintig hectare werd alsnog ontgonnen tot landbouwgrond. In diezelfde periode
(maar in een apart ambtelijk traject) werd ook besloten om het gebied te ontwateren en
op hetzelfde peil als het omliggend landbouwgebied te brengen. Dit zou ook kansen
bieden om (versneld) te kunnen onderzoeken hoe het wilgenbos op natuurlijke wijze zou
veranderen in een meer gemengd loofbos.
In 1986 werd, opnieuw na veel overleg en dikke rapporten, besloten om een klein deel,
ca. 10 ha., van het Wilgenreservaat voor het publiek open te stellen. Op kavel JZ 46 zou
“Natuurpad de Knar” worden aangelegd. Van een veel uitgebreider plan is alleen een
rondgaand wandelpad (ca. 1 km.), een brug en een poel gerealiseerd. De
informatiepanelen,
parkeervoorzieningen,
fietsenrekken, vlonders en
dergelijke zijn er niet
gekomen. Begin jaren ’00 is
het complete gebied vrij
toegankelijk geworden. In
het bosreservaat zijn geen
paden aanwezig, wel
eromheen.

Bosreservaat
Eind jaren zeventig werd
door het toenmalig Ministerie
van Landbouw en Visserij
een Programma
Bosreservaten opgesteld.
Doelstelling was om: “Het
inzicht te verdiepen in de
relatie tussen beheers- en
inrichtingsmaatregelen in
bossen en de natuurlijke
processen die daarbij een rol
spelen”. In Bosreservaten
vindt geen ander beheer
plaats dan het weren van
storende invloeden van
buitenaf. Het
Wilgenreservaat was vanaf
het begin van dit programma
in beeld als Bosreservaat. In
1995 zijn de eerste 35
gebieden aangewezen. Een
ca. 60 ha. groot deel van het
Wilgenreservaat is er één
van. (zie figuur hiernaast).
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Sinds 1987 worden de bosreservaten onderzocht. In principe elke 10 jaar worden de
veranderingen in bosstructuur en vegetatie vastgelegd. De opnamen in de zogenaamde
steekproefcirkels geven een beeld van het reservaat als geheel, terwijl in de kernvlakte
meer in detail wordt gemonitord. Zowel om de steekproefcirkels als in de kernvlakte
wordt de positie van elke boom ingetekend, waardoor de veranderingen op het niveau
van individuele bomen kan worden gevolgd. Ook worden op vaste punten in de
kernvlakte foto’s genomen van de kruidlaag en van de boomlaag.
Het onderzoek wordt momenteel georganiseerd vanuit Wageningen Universiteit.

Ingrepen
Ondanks het “reservaatsidee” en de bosreservaatstatus hebben er in de loop der tijd
toch diverse (relatief kleinschalige) ingrepen plaatsgevonden in het Wilgenreservaat.
Al eind jaren ’70 zijn op twee plekken kleine luzerneakkers aangelegd. Deze hadden tot
doel om als foerageergebied te dienen voor de in het gebied broedende kiekendieven.
Tot begin jaren ’00 is hier luzerne verbouwd. Daarna is het omgevormd tot intensief
gemaaid grasland.
Begin jaren ‘90 is klei gewonnen (aan de rand van JZ45), ten behoeve van het opvullen
van enkele kwelgaten in de naastliggende agrarische kavel. Op die plek zijn twee
ondiepe poelen aangelegd en in de omliggende, verlaagde delen zit het zand tot in het
maaiveld. In deze periode is ook op enkele kleine plekken (buiten het bosreservaat) de
bovengrond afgeschraapt.
Sinds 2012 zijn op diverse locaties midden in het gebied (en zelfs in de rand van het
bosreservaat) wildakkers aangelegd. Hier is ruigte geploegd en ingezaaid met gras en
wildmengsels.

1.3 Abiotiek
Bodem
De bodem van het Wilgenreservaat is vrij homogeen. De bovenlaag bestaat uit klei van
de Almere- en Zuiderzeeafzetting. De dikte van het kleipakket is ongeveer 80-180 cm.
In het oostelijk deel is de kleilaag het dunst door de aanwezigheid van de pleistocene
opduiking (“De Knar”). De kleilaag bevat 15-35% lutum. De voormalige zandzuigput (zie
1.2) is volgestort en volgeslibd met zware zavel.
Op enkele plekken komt het zand dichter aan het maaiveld. Dit is het gevolg van
ingrepen (zie hierboven) waarbij het kleidek is verwijderd. De grootste oppervlakte waar
dit het geval is ligt aan de rand van kavel JZ 45.

Hoogteligging
Omdat het hier een voormalige zeebodem betreft is het gebied vlak en ligt het ook
zeer laag: het maaiveld ligt grotendeels tussen -3,0 tot -4,0 mNAP. Het gebied helt een
beetje van oost van west. De meest zuidoostelijke punt ligt op ca. -3,0 mNAP de meest
noordwestelijke punt op -3,8 mNAP, een verval van 80 cm. Ook is goed te zien dat het
natuurgebied hoger ligt dan zijn omgeving. Dit komt door het ontbreken van drainage in
het gebied waardoor het minder droog is dan de omgeving en dientengevolge minder is
geklonken.
De voormalige zandzuigput op kavel JZ43 is goed zichtbaar aan het oranjegele
vlekkenpatroon. Hier is het opvulmateriaal (slib en zeer fijne klei) harder geklonken dan
de omgeving. Zandplaat de Knar is opvallend genoeg niet terug te vinden op de
hoogtekaart.
12
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Langs de Ooievaarstocht ligt een grondwal, opgeworpen met materiaal uit die tocht. Ook
de (deels niet meer functionele) sloten zijn goed zichtbaar.

Hoogtekaart. Blauwe kleuren liggen relatief hoog, gele en oranje kleuren relatief laag.

Waterhuishouding
Het Wilgenreservaat is (gelijk aan de agrarische omgeving) diep ontwaterd en valt
geheel in grondwatertrap VII. Dat wil zeggen altijd meer dan 80 cm ontwatering.
Doordat er in het gebied geen drainage is aangebracht en de interne sloten tussen
kavels JZ43-44 en JZ44 en 45 afgedamd, dichtgegroeid en daarmee minder functioneel
zijn, is de waterafvoer in de binnenste delen van het gebied traag. Lokaal kan
regenwater daardoor lang (op maaiveld) blijven staan. Van kwel is in het gebied geen
sprake.
De sloten door en langs het Wilgenreservaat (de groene lijnen op de volgende kaart)
wateren af naar het noordoosten, richting Ooievaarstocht. De Ooievaarstocht watert af
naar het noordwesten, naar de Lage Vaart.
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1.4 Eigendom
Het Wilgenreservaat is sinds 1 januari 1994 in eeuwigdurend erfpacht bij Het Flevolandschap (bloot eigendom Staatsbosbeheer). 3,69 Hectare is verpacht op basis van
kortlopende verpachtingen. Het betreft feitelijk de beheerpaden rond en door het gebied.

1.5 Beleidskaders
Nationaal beleid
Flora- en faunawet
Deze wet regelt de bescherming van wilde dier- en plantensoorten. De Flora- en
faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook
legt de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding.
Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
Op en rond het Wilgenreservaat komen soorten voor die beschermd worden door de
Flora- en faunawet. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied zal daarom
gewerkt worden volgens de Gedragscodes Natuurbeheer en Bosbeheer.

Interprovinciaal beleid
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
De twaalf provincies willen de natuurwaarden in de natuurgebieden graag behouden en
verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL).
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Het SNL gaat uit van afstemming en samenwerking tussen alle partijen die landschap en
(agrarische) natuurgebieden beheren en een bijdrage kunnen leveren aan de
doelstellingen van de natuurkwaliteit. Terreinbeherende organisaties, particuliere
grondeigenaren en agrariërs die landbouwgrond beheren, kunnen een vergoeding krijgen
voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.
Het SNL is gericht op borging middels het procesmatige aspect van natuurbeheer: het
vaststellen van doelen, het beschrijven van methoden, het uitvoeren van het beheer, het
monitoren van resultaten en vervolgens het evalueren. Dit beheerplan maakt onderdeel
uit van deze plancyclus.
In de ‘Index Natuur en Landschap’, onderdeel van SNL, zijn landelijke
natuurbeheertypen beschreven. Daarnaast is er een landelijk systeem voor het
monitoren en bepalen van de natuurkwaliteit aan de hand van structuur, flora en fauna,
standplaatsfactoren en ruimtelijke condities.

Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006
EHS
In dit plan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode
2006-2015 vastgelegd. Hierin is de ecologische hoofdstructuur (EHS) van Flevoland
opgenomen. De EHS bestaat onder andere uit Natura 2000-gebieden, overige
natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De provincie wil de natuur beschermen
en ontwikkelen, maar ook ruimte bieden aan maatschappelijke ontwikkelingen. De
provincie heeft voor bepaalde natuurgebieden de mogelijkheid om een saldobenadering
toe te passen: als de maatschappelijk en ecologische ontwikkelingen elkaar versterken,
zijn er mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen toe te staan.
Het Wilgenreservaat maakt deel uit van de EHS. Op de kaart met de provinciale
ecologische hoofdstructuur is het gebied aangewezen als ‘waardevol’.
Waardevolle gebieden zijn gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde.
De gebieden zijn essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de EHS.
De prioritaire en de waardevolle gebieden vormen samen de kerngebieden van de EHS.

Uitsnede kaart Ecologische hoofdstructuur, versie 11-2-2014.
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Voor elk EHS gebied zijn ook de “Wezenlijke Kenmerken en Waarden” benoemd:
Deze zijn voor het Wilgenreservaat (als onderdeel van het Knarbos) als volgt (en niet
helemaal correct) beschreven:
“Het Wilgenreservaat betreft een natuurlijk ontwikkeld wilgenbos, dat is aangewezen als
bosreservaat, met daarin enkele plassen. In het met Schietwilgen begroeide gebied ligt een
voormalige zandwinput, die grotendeels is dichtgegroeid.
“Relaties
Natura 2000-gebieden
Er is geen (relevante) ecologische relatie tussen het EHS-gebied Knarbos en Natura 2000gebieden.
Ecologische Hoofdstructuur
“Het EHS-gebied Knarbos vormt een belangrijke stapsteen in de natte en droge ecologische
verbindingszone Knardijk. Dit geldt vooral voor het Wilgenreservaat en Knarbos West, omdat die
direct aan de Knardijk grenzen. Via deze ecologische verbindingszone worden het Knarbos en
andere natuurgebieden in Flevoland, zoals Hollandse Hout, Oostvaardersplassen, Harderbroek en
De Burchtkamp met elkaar verbonden. Via de Vogeltocht en Vogelweg is enige uitwisseling
mogelijk met de
EHS-gebieden Larservaartbos en Larserbos. Via de tochten aan weerszijden van de Knardijk en de
Eendentocht, sluiten de Beverplas en Knarplas aan op de natte verbindingszones langs de
Larservaart, Lage Vaart en Hoge Vaart. Op deze manier wordt het Knarbos verbonden met
moerasgebieden als Harderbroek, Praambos en Oostvaardersplassen.
Belang en schaalniveau
Het EHS-gebied Knarbos is van belang als bosgebied voor bosvogels en als stapsteen in de
ecologische verbindingszone Knardijk. Het Knarbos is van belang voor roofvogels, bosvogels en
libellen.
Potentiële waarden
Mogelijk zullen soorten als Das en Boommarter zich in het gebied vestigen.
Soorten
Broedvogels:
Zoogdieren:
Reptielen:
Amfibieën:
Libellen:
Dagvlinders:
Planten:

Havik, Buizerd, Grauwe klauwier (pot.), Spotvogel, Kneu, Nachtegaal, Wielewaal,
Putter, Boomklever (pot.), Matkop, Grauwe vliegenvanger
Bever, Das (pot.), Boommarter (pot.), Gewone dwergvleermuis, Wezel, Hermelijn,
Bunzing
Ringslang (pot.)
Rugstreeppad (pot.)
Glassnijder, Vroege glazenmaker
Bruin blauwtje
Rode ogentroost, Brede wespenorchis, Fraai duizendguldenkruid,
Moeraswespenorchis”

Ecologische verbindingen
Voor het versterken van de samenhang in de EHS zijn ecologische verbindingen van
belang. Het zijn vaak lintvormige elementen met een zodanige natuurlijke begroeiing dat
verschillende diersoorten er voldoende beschutting vinden om de oversteek van het ene
naar het andere kerngebied te wagen. In Flevoland vervullen de meeste tochten een
vaarten een verbindende functie.
De Knardijk (aan de noordoostelijke kant van het beheergebied) vormt een ecologische
verbindingszone tussen het Harderbroek (moeras- en plassengebied) en de
Oostvaardersplassen.
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Soortenbeleid
De provincie wil soorten beschermen via een leefgebiedenbenadering. De provincie heeft
daarom actuele en potentiele natuurwaardenkaarten ontwikkeld. De
natuurwaardenkaarten zijn vertaald in gebiedsgerichte uitwerkingen van de
leefgebieden, die in concrete uitvoeringsmaatregelen moeten uitmonden. De bedreigde
en ernstig bedreigde soorten van de Rode Lijst worden hierbij betrokken. De
gebiedsuitwerkingen kunnen aanleiding geven voor het herzien van de
natuurdoeltypenkaart en de gebiedsplannen natuur en landschap en agrarisch
natuurbeheer.
Cultuurhistorische en landschappelijke basiskwaliteit
Diverse cultuurhistorische en landschappelijke elementen zijn door de provincie
aangewezen als ‘basiskwaliteit’. De openheid van het landschap is één van deze
basiskwaliteiten. De provincie draagt voor deze elementen en patronen geen directe
verantwoordelijkheid, maar wil wel met de gebiedspartners in dialoog blijven over het
behoud en ontwikkeling van deze elementen en patronen.
De provincie streeft ernaar dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt
gehouden met de cultuurhistorische en landschappelijke waarde en dat deze als
inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwerpen.
Archeologie
In het archeologiebeleid maakt de provincie een onderscheid in Provinciaal
Archeologische en Aardkundige Kerngebieden (PArK'en), archeologische
aandachtsgebieden en de Top-10 archeologische locaties. Het Wilgenreservaat maakt
onderdeel uit van het archeologisch aandachtsgebied.
Archeologische aandachtsgebieden zijn gebieden met een relatief hoge dichtheid aan
goed geconserveerde archeologische waarden. Zij omvatten delen van de prehistorische
stroomgebieden van de Vecht, IJssel en Eem, waarin onder andere nederzettingen van
de Swifterbantcultuur liggen. De inzet in archeologische aandachtsgebieden beperkt zich
tot het opsporen en het planologisch beschermen, dan wel - indien niet anders mogelijk
- opgraven van individuele archeologische waarden. Terreinen die op de landelijke
Archeologische MonumentenKaart (AMK) staan vallen onder de aandachtsgebieden, met
dien verstande dat ze in principe altijd planologische bescherming moeten krijgen.
Aardkundige waarden
In de ondergrond van Flevoland bevinden zich sporen van oude landschappen. Uit deze
aardkundige elementen is de ontstaansgeschiedenis van de Flevolandse ondergrond af te
lezen. Het beheergebied is gelegen in een aardkundig waardevol gebied.
Bescherming van de aardkundige waarden is geregeld via vergunningverlening in het
kader van de Ontgrondingenwet. Bij ontgrondingen in deze gebieden die
vergunningplichtig zijn, wordt speciale aandacht geschonken aan het effect op de
aardkundige waarden.

Flevoland verassend groen
De provincie Flevoland heeft een toekomstvisie vastgesteld voor het natuur- en
landschapsbeleid van de provincie. Hieruit blijkt dat de provincie het bestaande
natuurnetwerk als fundament voor de natuurkwaliteit wil blijven beschermen en gericht
versterken. Speerpunten daarbij zijn: natte natuur, gevarieerde bosgebieden, goede
verbindingen, overgangen tussen water en land en een duurzaam (natuur)beheer.
De provincie wil dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen zo vorm krijgen
dat ze de ecologische ontwikkelingen niet belemmeren maar versterken. De visie bouwt
voort op de Flevolandse natuur als onderdeel van zowel het Natuurnetwerk Nederland
als het internationale Natura 2000-netwerk en het bestaande (provinciale) natuurbeleid.
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Met deze visie geeft de provincie een aantal nieuwe accenten aan het natuurbeleid. De
provincie wil daarmee inspiratie bieden voor gebiedspartijen en particulieren om
gezamenlijk verder te werken aan de kwaliteit van Flevoland.
De visie is geen trendbreuk met het verleden maar een voortzetting van het bestaande
beleid, met een accent op de beleefbare en de functionele natuur. De provincie ziet het
als haar rol om deze ontwikkeling te stimuleren en zal daarin keuzes maken voor de
eigen inzet. In deze agenda is aangegeven welke inzet van de provincie is te verwachten
voor de komende 3 tot 5 jaar. Op de agenda staan:







Programma Nieuwe Natuur.
Basiskwaliteit op orde houden.
Versterken faciliterende rol richting gebiedspartners en ondernemers.
Kennisagenda.
Uitzoeken mogelijkheden om financiële ruimte te creëren.
Verbinden van natuur met andere functies; innoveren en integreren.

Natuurbeheerplan Flevoland
Het Natuurbeheerplan geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer,
agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan is verankerd in de
SNL.
In het Natuurbeheerplan Flevoland 2016 worden voor het beheergebied de volgende
natuurbeheertypes nagestreefd:
 N12.02: Kruiden- en faunarijk grasland (de ‘uitloper’).
 N12.06: Ruigteveld (randen Wilgenreservaat).
 N14.03: Haagbeuken- en essenbos (de kern van het Wilgenreservaat).
 L01.01: Poelen en kleine historische wateren (drie poelen aan de zuidkant van het
beheergebied).
 L01.08: Knotboom (knotbomen in/bij de ‘uitloper’).
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Met de beheertypen stimuleert de provincie de instandhouding van deze gebieden. De
kaart vormt ook de basis voor het verlenen van beheersubsidies.

Uitsnede kaart natuurbeheertypen (bron: Natuurbeheerplankaart 2015 via ArcMap)

C
D
Gemeentelijk beleid
Structuurvisie 2022, Gemeente Zeewolde

A

B

De gemeente Zeewolde formuleert haar ruimtelijke visie op de toekomst tot 2022 in de
vorm van een nieuwe structuurvisie. In de structuurvisie wordt duidelijk hoe de
gemeente Zeewolde zich de komende jaren wil gaan ontwikkelen.

B
C

B

D

A

Uitsnede kaart Ruimtelijke Zonering
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Het Wilgenreservaat ligt in deelgebied A: Agrarisch kerngebied. Hier wordt ook de
komende tien jaar ingezet op optimale landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden. In
het kader van samenwerking, duurzame ontwikkelingen of het realiseren van een
efficiëntieslag ontstaat in de nabije toekomst mogelijk een vraag naar grotere
bouwpercelen. De gemeente wil hierin meedenken. Het weidse polderlandschap is één
van de gebiedskwaliteiten van Zeewolde. Deze openheid blijft ook in de toekomst het
kenmerk van Zeewolde.
Het Wilgenreservaat komt in de structuurvisie niet specifiek aan de orde.

Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Deze verkeert nog in de voorontwerpfase en heeft nog geen rechtskracht. Het is een
conserverend plan. Dat wil zeggen dat het bestaande gebruik wordt geregeld en dat
grote veranderingen niet rechtstreeks worden toegestaan.
Het Wilgenreservaat is bestemd als ‘Bos – Natuur’. De gronden zijn bestemd voor onder
andere bosbeheer en houtproductie en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden.
De ‘uitloper’ van het Wilgenreservaat is niet bestemd als ‘Bos – Natuur’ maar valt binnen
de agrarische bestemming.

Uitsnede verbeelding voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Archeologiebeleid Gemeente Zeewolde
De gemeente wil met het archeologiebeleid bereiken, dat:
 bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische
waarden, zodat deze waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige generaties;
 archeologische waarden meer worden ingezet ter versterking van de ruimtelijke
kwaliteit, identiteit en cultuurbeleving.
Ten behoeve hiervan heeft de gemeente een archeologische beleidskaart ontwikkeld.
Deze kaart is doorvertaald in standaardregels voor bestemmingsplannen (planregels) en
een procedure voor archeologisch onderzoek en selectiebesluiten. Het uitgangspunt van
het gemeentelijk archeologiebeleid is het behoud van belangrijke archeologische
waarden zonder daarbij andere ruimtelijke belangen uit het oog te verliezen.
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Op de archeologische beleidskaart ligt het Wilgenreservaat deels in het oranje, deels in
het grijze en deels in het gele gebied (zie onderstaande figuur).
 Het grijze gebied kent een lage archeologische verwachtingswaarde (archeologievrij
gebied).
 Het gele gebied betekent een gematigde archeologische verwachtingswaarde. De
beleidsdoelstelling is archeologisch vooronderzoek om vast te stellen of er sprake is
van behoudenswaardige archeologische waarden, maar dan alleen in het geval van
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, dus op incidentele basis. De volgende
vrijstellingscriteria zijn op deze categorie van toepassing:
o oppervlakte plangebied tot 1,5 ha, en
o diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte.
 Het oranje gebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. De
beleidsdoelstelling voor deze categorie is archeologisch vooronderzoek om vast te
stellen of er sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden. De volgende
vrijstellingscriteria zijn op deze categorie van toepassing:
o oppervlakte plangebied tot 500 m2, en
o diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte.

Archeologische beleidskaart.

Waterbeleid
Waterbeheerplan 2016-2021 (ontwerp)
In het Ontwerp Waterbeheerplan heeft Waterschap Zuiderzeeland opgeschreven welke
doelen het wil bereiken, op de lange termijn en in de komende planperiode van 2016 tot
2021. Centraal staan de maatregelen die het waterschap de komende zes jaar gaat
nemen om die doelen te bereiken. In 2015 stelt het bestuur het plan definitief vast.
Waterschap Zuiderzeeland zorgt er onder andere voor dat het water in de polders op een
vooraf vastgesteld peil blijft, onderhoudt de dijken, vaarten en tochten en bewaakt en
verbetert de waterkwaliteit en het grondwater. Daarnaast neemt het waterschap
maatregelen om de kans op wateroverlast en watertekorten te verminderen.
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Peilbesluit
In een peilbesluit stelt het waterschap de streefpeilen in een bepaald gebied vast. In een
peilbesluit wordt aangegeven aan welke droogleggingsnormen moet worden voldaan.
In een aantal peilbesluiten zijn verschillende streefpeilen voor de zomer (zomerpeil) en
voor de winter (winterpeil) vastgelegd. Ook zijn er in Flevoland een aantal gebieden
waarvoor juist geen streefpeil is vastgesteld, hierbij gaat het vaak om natuurgebieden
waar een natuurlijke fluctuatie van de waterstand gewenst is.
Het beheergebied maakt deel uit van het Peilgebied Lage Vaart. Het noordelijk deel van
het Wilgenreservaat ligt in peilgebied LVA.01, het zuidelijk deel in LVA.13 (zie figuur
2.13).
 LVA.01: Hier geldt een zomer- en winterpeil van 6,2 m –NAP en een inundatiepeil
van 5 m –NAP.
 LVA.13: Hier geldt een zomerpeil van 5 m -NAP en winterpeil van 5,5 m –NAP. Het
inundatiepeil is 4 m –NAP.

Peilbesluiten (bron: Waterschap Zuiderzeeland)

Beleid Het Flevo-landschap
Beleidsplan 2015-2019
Het Beleidsplan 2015-2019 ‘Gezonde natuur in een levend landschap; voor, met en door
Flevolanders’ (Flevo-landschap, 2015) is het richtinggevend kader voor de doelen in de
natuurgebieden, en daarmee de beheerplannen.
Flevoland moet een groene provincie worden waarop niet alleen de Flevolander, maar
ook de rest van Nederland trots is. Het nieuwe groene hart van Nederland, met zijn
unieke deltanatuur waarin wetlands, bossen, graslanden en akkerbouw versmelten, moét
je gezien hebben. Om dit te bereiken, is het van groot belang dat het landschap in
optimale conditie is, dat zijn streekeigen, onderscheidende karakter wordt behouden, dat
zijn specifieke verhaal met verve wordt verteld en dat Het Flevo-landschap zich breed
profileert en wordt erkend als dé natuur- en landschapsexpert van Flevoland.
Kernwaarden in het beleid zijn een gezonde natuur, in een levend landschap. Met andere
woorden: goed functionerende ecosystemen gericht op biodiversiteit zijn de motor van
een door mensenhanden gemaakt natuurgebied dat nog altijd in ontwikkeling is en een
actieve relatie aangaat met zijn stakeholders.
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Om hier handen en voeten aan te geven, voert Het Flevo-landschap drie kerntaken uit:
1. Natuurbeheer en -beleid: het beheren, herstellen en ontwikkelen van natuur,
landschap en cultuurhistorie in Flevoland.
2. Natuurbeleving: het ontsluiten van natuur, landschap en cultuurhistorie in
Flevoland voor recreatief gebruik (‘voor Flevolanders’)
3. Natuurbetrokkenheid: het stimuleren van participatie door burgers en
ondernemers, en partnerschappen bij het werken aan een gezonde natuur in een
levend landschap in Flevoland.
De ‘Visie op Natuurbeheer’ (zie hieronder) biedt een uitwerking van de doelstellingen 1
en 2 naar de beheerplannen en via deze naar de beheerpraktijk. Voor natuur is daarbij
de referentie de natuur van de Noordwest Europese delta, uiteraard binnen de
mogelijkheden die de fysieke omgeving van Flevoland biedt. het Flevolands landschap is
en blijft in ontwikkeling, het is een levend landschap. Het Flevo-landschap werkt aan
behoud en ontwikkeling van dit polderlandschap met de nadruk op het eigene ervan. Het
Flevo-landschap houdt het cultureel erfgoed (oud én jong) dat aan de organisatie is
toevertrouwd zorgvuldig in stand en vertelt de verhalen erover.
De derde doelstelling Natuurbetrokkenheid krijgt op meerdere manieren zijn beslag in de
werkpraktijk van Het Flevo-landschap. We noemen hier:
 Vrijwilligerswerk (‘met Flevolanders): de rol die zij spelen in de organisatie
ontwikkelt zich. Er zijn vrijwilligers actief in de publieksvoorlichting, in de
monitoring en geleidelijk aan ook in het uitvoerend beheer.
 Burgerinitiatieven (‘door Flevolanders’): Het Flevo-landschap staat in principe
open voor burgerinitiatieven, die natuur of landschap ten goede komen.
Voorwaarde is dat de openbare toegankelijkheid behouden blijft.
 Partnerschap: de Flevolandse samenleving is dynamisch en sterk op
samenwerking gericht. Voor natuur en landschap zijn het bedrijfsleven,
overheden, en maatschappelijke organisaties essentiële partners. Het Flevolandschap zoekt naar win-win situaties voor natuur en landschap.
 Het Flevolandse: ‘groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’ zijn onderwerpen die
de Flevolandse samenleving in relatie tot natuur aanspreken en die daarmee
natuur dicht bij de mensen kunnen brengen.
 Zichtbaarheid: laten zien wat de rol is die natuur en landschap voor recreatie en
andere maatschappelijke vraagstukken kunnen spelen, en hoe Het Flevolandschap werkt, is nodig om begrip en draagvlak voor natuurbeheer te
vergroten.

Visie op Natuurbeheer
In de Visie op Natuurbeheer (Het Flevo-landschap, 2011) wordt de koppeling gemaakt
van beleidsplan naar het natuurbeheer zoals beschreven in de beheerplannen. Vanuit de
doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op natuurbeheer twee
natuuroriëntaties centraal: ‘vitale natuur voor biodiversiteit’ en ‘beleefbare natuur voor
mensen’. In alle gebieden krijgen beide oriëntaties de ruimte. De specifieke invulling zal
echter per gebied anders zijn.
Vitale natuur
Voor wat betreft biodiversiteit richt Het Flevo-landschap zich primair op de natuur van de
Noordwest-Europese Delta. In het beheer van natuur kunnen verschillende strategieën
worden gekozen. Het Flevo-landschap hanteert daarbij een voorkeursvolgorde van
zoveel mogelijk natuurlijk naar meer kunstmatig (natuurlijke processen-complete
ecosystemen-leefgebieden-soorten).
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Beleefbare natuur
Voor de beleefbare natuur zijn de aandachtspunten: het bieden van mogelijkheden voor
beleving door de wijze van inrichting en informatieverstrekking, bieden van comfort door
o.a. goede paden en recreatiemeubilair, en veiligheid onder meer door aangepast
bosbeheer langs paden en toezicht.

Certificering
Het Flevo-landschap mag het CBF-keur voor Goede doelen voeren en is gecertificeerd
natuurbeheerder voor SNL. Dit betekent dat Het Flevo-landschap planmatig en met oog
voor resultaat en kosten te werk gaat. Het Flevo-landschap werkt volgens een Plan-DoCheck-Act cyclus, zowel in een langjarige cyclus als in de beheerplanning en –uitvoering.

2. Landschap
Het Wilgenreservaat ligt in het westelijk kwadrant van het kruis gevormd door de
Knardijk en de Vogelweg. Het maakt landschappelijk onderdeel uit van het verdichte
“Knargebied”, waarvan het grootste deel oostelijk van de Knardijk ligt. Aan de
zuidwestkant ligt het Wilgenreservaat tegen de Ooievaarsweg aan. De beplanting van de
Ooievaarsweg is onderdeel van het Groene Carré dat het grote open middengebied van
Zuidelijk Flevoland omsluit. Vanaf de (parkeerplaats op de) Knardijk is het
Wilgenreservaat en zijn ligging in het landschap goed te zien.
De grenzen van het Wilgenreservaat zijn zeer recht en abrupt. Aan de noord- en
westzijde grenst het Wilgenreservaat aan open agrarisch gebied. Aan de oostzijde aan
de hoge Knardijk, daarvan gescheiden door de Ooievaarstocht. Aan de zuidkant wordt
een klein stukje begrensd door een tocht met daarnaast de Vogelweg.
Het Wilgenreservaat zelf bestaat voor het grootste deel uit vrij open maar wel hoog
wilgenbos, grootschalig afgewisseld met lager wilgenstruweel en rietruigte. Deze volledig
natuurlijke en spontaan ontwikkelde vegetatie vormt landschappelijk een groot contrast
met de strakke rechte lijnen van de omgeving, zoals de Knardijk, de kavelgrenzen en de
tochten. Tussen de kavels JZ46 en JZ45 loopt een kaarsrechte sloot met aan weerszijde
brede graspaden dwars door het wilgenbos.
Van de noordwestpunt van het Wilgenreservaat loopt een smalle grasstrook richting de
Ooievaarsweg. In de meeste westelijke helft van deze strook staat een rij van ca. 20
knotwilgen.
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3. Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarden van het Wilgenreservaat bestaan voornamelijk uit de
ontstaansgeschiedenis van Flevoland in het algemeen en het gebied in het bijzonder.
(zie ook 1.2)
Vanaf de parkeerplaats aan de Knardijk zijn veel elementen uit de ontstaansperiode van
Flevoland te zien en daarmee het verhaal daarover te vertellen.
Uit de periode voor de droogval resteren de Knardijk (die de grens vormt tussen
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) en restanten van de toenmalige werkhaven.
Aan het Wilgenreservaat is te zien hoe heel Flevoland er nu, zonder ontginning, uit zou
zien. In de andere kwadranten is te zien hoe de agrarische ontginning, infrastructurele
ontsluiting, bewoning en aangelegde natuur en bos vorm hebben gekregen.

4. Natuur
Het Wilgenreservaat is een stukje piepjonge “oernatuur”. De belangrijkste
(natuur)waarde ligt dan ook in het feit dat er zich vanaf de droogval (vrijwel) alleen
natuurlijk processen hebben afgespeeld. Dit heeft ook tot een aparte biodiversiteit met
een aantal bijzondere soorten geleid, maar die biodiversiteit is hier eerder bijzaak of
gevolg dan een doel op zich.
Hieronder worden de verschillende aspecten van de natuur beschreven. Voor een
compleet overzicht wordt verwezen naar het evaluatiedocument en de verschillende
monitoringsrapporten.

4.1 Relatie met de omgeving
Ecologische verbinding
Het Wilgenreservaat ligt tegen, en is feitelijk onderdeel van, de ecologische verbinding
“Knardijk”. Deze natte en droge verbinding, dwars door Flevoland, op de grens van
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, verbindt de Oostvaardersplassen en het IJsselmeer met
de Harderhoek en de Randmeren. Het Wilgenreservaat is een belangrijke, drogere,
stapsteen langs deze verbinding.

Onderdeel boscomplex Knargebied
Het Wilgenreservaat is een belangrijk onderdeel van een complex aan bossen in het
midden van Flevoland, waarvan het zogeheten Knargebied de kern vormt. Knarbos,
Burchtkamp, Larserbos, Natuurpark Lelystad, Ooievaarplas en Hollandse Hout zijn
andere belangrijke bossen en natuurgebieden van dit complex. Deze gebieden zijn
onderling verbonden door een, voor Flevolandse begrippen, vrij dicht netwerk van
landschappelijke beplantingen en tochtstroken. In samenhang vormen deze gebieden
een behoorlijk groot bosgebied, gelegen in een verder open agrarische omgeving.

4.2 Deltanatuur in het Wilgenreservaat
Wilgenbos, wilgenstruweel en rietruigte zijn belangrijke elementen van ‘deltanatuur’. Het
gebied is te vergelijken met laagdynamische milieus op zandige oeverwallen en met
zachthoutooibos. Helaas doen de diepe ontwatering en het volledig ontbreken van
waterdynamiek wel enige afbreuk aan het deltanatuurkarakter van het gebied.

Wilgenbos en -struweel
Ongeveer tweederde van het gebied is begroeid met hoogopgaand wilgenbos en
wilgenstruweel. Het bos is steeds opener geworden door sterfte van wilgen. Een
aanzienlijk deel van de wilgen die omvallen, loopt wel weer uit (zie foto omslag) maar
dat leidt wel tot meer openheid. De belangrijkste boomvormer is de schietwilg.
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Amandelwilg en katwilg zijn de belangrijkste struweelwilgen. Het is opvallend dat,
ondanks de diepe ontwatering, tot op heden, bijna vijftig jaar na droogval de vestiging
van andere boom- en struiksoorten nog maar sporadisch plaatsvindt. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het ontbreken van geschikte plekken en momenten voor
vestiging van deze soorten. De dominante vegetatie van riet en grote brandnetel is hier
debet aan, naast de beperkte of afwezige aanvoer van zaden van veel soorten.
De vegetatie op de bodem is soortenarm en bestaat voornamelijk uit riet, grote
brandnetel, kleefkruid en andere ruigtekruiden. De vegetatie op de bomen is
daarentegen wel bijzonder. De gewone eikvaren groeit talrijk, epifytisch, op de wilgen.
Ook een groot aantal, soms zeldzame, epifytische mossen komt in het Wilgenreservaat
voor. (vliermos, violetknolknikmos, scharlakenknolknikmos).

Rietruigte
Ongeveer een derde van het gebied bestaat uit rietruigte. Grote aaneengesloten
oppervlakten liggen voornamelijk op de zuid(oost)elijke helft van JZ46, de
(zuid)westelijke helften van JZ44 en JZ45 en een groter open middengebied in het
bosreservaat (JZ43). Deze delen worden gedomineerd door riet en ruigtekruiden als
grote brandnetel en kleefkruid, her en der staat een vlier. Ook hier is het zeer opvallend
dat de vegetatie zich in vijftig jaar nauwelijks ontwikkelt en dat struweel- en
boomsoorten zich niet weten te vestigen.

4.3 Gecultiveerde natuur in het Wilgenreservaat
Op een aantal plekken in het Wilgenreservaat is wel ingegrepen en is de natuurlijk
ontwikkelde vegetatie verwijderd of beïnvloed.
Op de locatie waar klei is gewonnen (rand JZ 45) is de bodem veel zandiger en
vochtiger. Hier heeft zich een zeer bijzondere vegetatie ontwikkeld met geelhartje (Rode
Lijst kwetsbaar), brede wespenorchis, gevlekte rietorchis, gewone rietorchis, grote
ratelaar, kruipwilg, oranje havikskruid, rode ogentroost (RL gevoelig), rond wintergroen
(RL kwetsbaar) en ruwe bies. Meest bijzonder en opvallend is het voorkomen van 100200 moeraswespenorchissen (RL kwetsbaar).
Het toegangspad vanaf de Ooievaarsweg bestaat uit grasland. Daarnaast bevinden zich
rondom en in (tussen JZ45 en 46) het gebied, soms zeer, brede grasbanen. Deze
worden enkele malen per jaar gemaaid en afgevoerd. Sinds een aantal jaar geldt dit ook
voor de voormalige luzerneakkers. De natuurwaarde van deze delen is erg laag.
De wildakkers in het gebied zijn ingezaaid met exoten en hebben nauwelijks
natuurwaarde.
Langs het toegangspad vanaf de Ooievaarsweg staat een aantal knotwilgen.
Oorspronkelijk waren dit hoge wilgen. Deze zijn vanwege watermerkziekte afgezaagd en
daarna beheerd als knotwilg. Met enige regelmaat sterven er bomen in deze rij.
De poel op kavel JZ46 is vrijwel dichtgegroeid met riet en herbergt geen bijzondere
natuurwaarde.
Op een aantal plekken zijn kerkuilenkasten en boommarterkasten in het gebied
geplaatst. De kerkuilenkasten worden nauwelijks gebruikt (op een enkele holenduif na).
Op en in de boommarterkasten zijn sporen van boommarter aangetroffen.
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4.4 Soortgroepen
Broedvogels
In 2013 zijn 42 vogelsoorten broedend vastgesteld in het Wilgenreservaat. Vooral
struweel- en bosrandvogels zijn algemeen in het Wilgenreservaat. Ook bosvogels komen
redelijk veel voor. Water- en moerasvogels zijn schaars. Er komen zeven soorten van de
Rode Lijst voor (zomertortel 3 territoria, koekoek 1, nachtegaal 41, grauwe
vliegenvanger 1, kneu 9, matkop 2 en wielewaal 2) een behoorlijk aantal. Vooral de
hoge dichtheid (30 territoria per 100 hectare) van nachtegaal is zeer opvallend. Dit is
een van de hoogste dichtheden in Nederland.
In het Wilgenreservaat zijn broedvogels vanaf 1984 met enige regelmaat geteld. In deze
lange tijdreeks (zie het Evaluatiedocument voor alle gegevens en een uitgebreide
bespreking) is goed te zien dat de vogelbevolking flink is veranderd in dertig jaar.


Watervogels en soorten van natte rietvegetaties zijn vrijwel verdwenen. Dit heeft te
maken met de ontwatering van het gebied die begin jaren ’80 is uitgevoerd.



De soorten van struweel namen de eerste jaren toe (het struweel moest toen nog
uitgroeien), hadden hun hoogtepunt in 1987 en daalden daarna weer. Binnen deze
groep is er aan aantal opvallende verschillen. Sommige soorten hebben hun
aantalspiek duidelijk eerder in de tijd, andere later. De combinatie van successie, en
de plek van de verschillende soorten daarin, effecten van ontwatering en landelijke
trends veroorzaakt dit beeld.



De soorten van bosranden zijn, zoals te verwachten, toegenomen t.o.v. de jaren
tachtig. Deze toename heeft zich echter niet doorgezet de afgelopen 13 jaar. De
soorten van jong bos (incl. goed ontwikkelde struiklaag in bos) vertonen hetzelfde
beeld: verschillende soorten hebben in verschillende perioden hun “piek” .



De soorten van opgaand bos vertonen een langzaam, maar continu, stijgende lijn,
hoewel de stijging van 2000 naar 2013 erg gering is.

De broedvogelbevolking laat de ontwikkeling in het terrein goed zien. Een aantal
processen bepalen het beeld. Ten eerste de ontwatering van het gebied waardoor het
veel droger is geworden. Ten tweede de successie waarbij de eerste decennia het
struweel en het bos uitgroeide. De laatste jaren begint dit proces om te slaan in
aftakeling. Door sterven van wilgen (versneld door de drooglegging) wordt het bos weer
opener.

Insecten
Bijzondere soorten insecten komen in het Wilgenreservaat niet voor. Aantallen
individuen van de voorkomende soorten zijn over het algemeen laag. Wel is het aantal
soorten dat voorkomt hoog, met name de vlinder- en sprinkhaanbevolking is behoorlijk
compleet met vrijwel alle in Flevoland voorkomende soorten. Dit heeft vooral te maken
met de ligging van het Wilgenreservaat aan de ecologische verbinding ‘Knardijk’.
Door het vrijwel ontbreken van water en ander nat habitat is de libellenbevolking
soorten- en individuenarm.

Zoogdieren
Naast algemene soorten komt een drietal bijzondere soorten voor. Langs de
Ooievaarstocht komt de bever voor en zijn sporen van de otter gevonden. Met enige
regelmaat worden sporen van de boommarter gevonden op en onder de
boommarterkasten.
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5. Recreatie
Het Wilgenreservaat is voor de bezoeker een interessant en bijzonder gebied. De
voorzieningen en recreatiemogelijkheden zijn echter beperkt.
Het Wilgenreservaat is momenteel niet druk bezocht. Er wordt enkele keren per jaar een
excursie gegeven. De hoeveelheid paden is relatief beperkt. Langs de buitenranden loopt
een beheer/wandelpad. Over kavels JZ44, 45, 46 loopt een kronkelend, maar breed,
wandelpad.
Er zijn drie ingangen. Vanaf de Ooievaarsweg loopt een graspad naar de westpunt van
het gebied. Vanaf de Vogelweg loopt een beheerpad het gebied in. Voor de bezoeker
bevindt de belangrijkste ingang zich vanaf de Parkeerplaats op de Knardijk. Middels een
brug over de Ooievaarstocht komt de bezoeker bij het informatiepaneel en het begin van
een ongemarkeerd pad door het gebied.

Voorzieningen










parkeren kan op de Knardijk
wandelpaden (gras / grond)
informatiepaneel bij de brug
objectborden en toegangsborden
slagbomen
brug (van Waterschap Zuiderzeeland)
op de website van Het Flevo-landschap is informatie te vinden
er is een folder van het Knargebied waar ook het Wilgenreservaat in wordt
beschreven?
De Capitoolwandeling van Flevoland loopt door het Wilgenreservaat.
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Deel II
Beheerevaluatie
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6. Evaluatie doelen
Hieronder worden de conclusies uit de evaluatie samengevat. Voor een uitgebreide
beschrijving, inclusief een compleet overzicht van het gevoerde beheer en de SNL
kwaliteitsbeoordeling wordt verwezen naar het ‘Evaluatieverslag Wilgenreservaat 2015’.

6.1 Haagbeuken- en essenbos; N14.03; 84,7 ha
Met het huidige beheer worden de doelen gehaald. Structuur van het bos is goed en zal
nog beter worden (meer dode en dikke bomen). Florasoorten zijn niet te verwachten de
komende decennia.
Op de lange termijn zullen de wilgen steeds verder omvallen en deels afsterven. Een
deel zal echter opnieuw uitlopen. Er ontstaat een “kantelbos”. Er is een kans dat het bos
erg open wordt en mogelijk zelfs lokaal het boskarakter verliest. Andere boomsoorten
zijn zeer beperkt aanwezig, maar (Knarbos) wel nabij. Er zal geen bosbeheer worden
uitgevoerd de komende jaren.

SNL
De (totaal)kwaliteitsscore van het bos is ‘matig’. Voor de verschillende onderdelen zie de
tabel hieronder.
structuur
flora en fauna
milieu en water
ruimtelijk

goed
slecht
goed
goed

De typerende soorten van het Haagbeuken- en essenbos ontbreken in dit door wilgen
gedomineerde jonge bos op zeeklei. De score van matig is het hoogst haalbare.

6.2 Ruigteveld; N12.06; 50,9 ha
Met het huidige beheer (niets doen) zullen de doelen en de huidige kwaliteit
gehandhaafd blijven. Het afsterven van wilgen zorgt ook voor het in stand blijven van
het ruigteveld.
Op een aantal locaties (buitenrand, voormalige luzernevelden en open plek op de
middelste kavel) wordt het ruigteveld echter meerdere keren per jaar gemaaid en
afgevoerd. Op die plekken wordt het beheertype niet in stand gehouden. Deze stukken
moeten uit de verpachting worden gehaald en er moet een niets-doen-beheer worden
uitgevoerd (m.u.v. van een 8-10 meter breed beheerpad).

SNL
De (totaal)kwaliteitsscore van het ruigteveld is ‘goed’. Voor de verschillende onderdelen
zie de tabel hieronder.
flora en fauna

goed

De kwaliteitsbepaling van Ruigteveld is weinig onderscheidend. Goed word vaak bereikt.
Het aantal soorten zou nog wat toe kunnen nemen.

6.3 Kruiden- en faunarijk grasland; N12.02; 0,5 ha
Dit betreft feitelijk alleen het beheerpad vanaf de Ooievaarsweg met de knotwilgen. Dit
wordt verpacht. De kwaliteit is waarschijnlijk laag, vanwege de kleine oppervlakte hoeft
deze niet te worden onderzocht. Een standaard verpachting (geen bemesting en
bestrijdingsmiddelen) is voldoende om dit in stand te houden.
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6.4 Poel; L01.01; 3 stuks
Met het huidig beheer blijven deze niet in stand. Twee poelen (in het orchideeënveld)
vallen vanaf het voorjaar droog. Dit is niet te verhelpen, behalve door heel diep uit te
graven. Dat is niet gewenst, het is ook niet erg dat ze droogvallen. De derde poel groeit
dicht. Deze is waarschijnlijk aangelegd bij het creëren van het ‘Natuurpad’ door de RIJP
eind jaren ‘80. Instandhouding van deze poel is ecologisch niet relevant en strijdig met
de “Rimboebeleving”. De poelen zullen komende SNL periode van de kaart worden
gehaald of niet aangevraagd.

6.5 Hoge mate van natuurlijkheid
Met een zo consequent mogelijk uitgevoerd niets-doen-beheer wordt dit doel gehaald.
De sloot tussen kavels JZ46 en 45 fungeert als een ecologische barrière en een zeer
onnatuurlijke onderbreking (ook visueel) van het gebied. Het zou goed zijn om deze
sloot te verleggen naar de zuidkant van JZ46, deze kan dan afwateren in de
Ooievaarstocht tegen de Vogelweg aan.

6.6 Behoud Bosreservaat
Met een zo consequent mogelijk uitgevoerd niets-doen-beheer wordt dit doel gehaald.

6.7 Grote diversiteit mossen
De diversiteit aan mossen is meer een actuele waarde dan een doel. Deze diversiteit zal
de (ongestoorde) ontwikkelingen van het gebied volgen en er zal niet voor worden
beheerd. Wel zal er ongetwijfeld een aantal gespecialiseerde soorten profiteren van het
niets-doen-beheer.

6.8 Van belang voor bosvogels
Het belang voor bosvogels is meer een actuele waarde dan een doel. De aantallen
bosvogels zullen de (ongestoorde) ontwikkelingen van het gebied volgen en er zal niet
voor worden beheerd.

6.9 Behoud moeraswespenorchis
De groeiplaats en omgeving wordt al een aantal jaar gemaaid en afgevoerd. Met het
huidige beheer wordt dit doel in stand gehouden. Bedreiging is de vraat door reeën. In
sommige jaren is de groeiplaats daarom uitgerasterd. Het zou (ook daarom) goed zijn
om geen maatregelen in het gebied meer uit te voeren die de reeënpopulatie vergroten.
Feitelijk is het beheer op deze plek strijdig met het niets-doen-beheer en de
“Rimboebeleving”. De aanwezige orchideeën zijn echter wettelijk beschermd. De locatie
is relatief klein en biedt aanleiding tot het vertellen van een aantal, voor het gebied
relevante, verhalen: effect van grondsoort op flora, zandbank “De Knar”,
ontginningsgeschiedenis, effecten van kwel. Dit graslandje zal dus als anomalie in het
gebied worden blijven beheerd (maaien en afvoeren).

6.10 Recreatie faciliteren
Met het huidige beheer kan de recreant het gebied bezoeken. Voor de beleving van het
gebied is echter veel verbetering mogelijk.
Het gebied is feitelijk piepjonge “oernatuur”. Vanaf de droogval heeft de natuur zich
ongestoord kunnen ontwikkelen. De bezoeker moet dit kunnen beleven, onbewust, of
met voorlichting, meer bewust. Gedacht moet worden aan beter op het gebied gerichte
inrichting (paden, bruggen) en informatievoorziening. Verhoging van het voorzieningenen comfortniveau is niet nodig.
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6.11 Het Wilgenreservaat is een opvallend onderdeel van
het kleinschalig landschap in het Knargebied.
Dit doel wordt met het huidig (niets-doen) beheer gehaald en gehandhaafd.

6.12 Knotbomen (29 stuks)
Dit is een restant van een rij (boom)wilgen die wegens ziekte afgezaagd zijn. Er is
regelmatig uitval. Heeft geen echte meerwaarde voor het gebied of het landschap.
Beheer zal worden voortgezet maar er worden geen nieuwe knotwilgen geplant
(uitsterfconstructie).
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Deel III
Visie en doelen

33

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

7. Visie
Het Wilgenreservaat is een uniek stukje natuur in Nederland dat zijn
bestaan direct dankt aan een bijzondere periode in de Nederlandse
geschiedenis: die van de Zuiderzeewerken. De status van Bosreservaat
maakt het ook van wetenschappelijke waarde.

Algemeen

Het Wilgenreservaat is een waardevol natuurgebied. De
cultuurhistorische waarden in combinatie met het unieke landschap,
bestaande uit een “volledig” natuurlijke vegetatie, maken het gebied
aantrekkelijk voor de recreant.
De ongestoorde ontwikkeling van het gebied staat voorop.
Hieronder worden de afzonderlijke doelen behandeld in volgorde van
(afnemende) belangrijkheid.
Het Wilgenreservaat is een belangrijk onderdeel van de natuur in het
Knargebied en van de ecologische verbinding De Knar. De wilgenbossen
en -struwelen en de droge rietruigtes zijn ook elementen van een
natuurlijk deltasysteem. Met name voor vogels (nachtegaal!) en
epifytische bladmossen is het een belangrijk gebied.
De belangrijkste natuurwaarde van het Wilgenreservaat is echter niet
gebaseerd op biodiversiteit maar bestaat in haar ‘natuurlijkheid’. Vanaf
het ontstaan van het gebied is er nauwelijks ingegrepen in de natuurlijk
verlopende processen. Dit maakt het tot een soort piepjonge ‘oer’natuur.
Natuur is de belangrijkste functie van het Wilgenreservaat. De andere
doelen zijn hier ondergeschikt aan.

Natuur
Het beheer van het Wilgenreservaat zal zich richten op een zo volledig
mogelijk natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Dat houdt in dat er zo
min mogelijk wordt beheerd, zeker binnen de grenzen van het
bosreservaat. Er zal alleen beheer worden uitgevoerd ten behoeve van:
de recreatieve ontsluiting, de slootschouw en, langs de buitenrand, de
aangrenzende agrarische bedrijven. Dit betekent dat er geen doelen zijn
op het niveau van biotopen. Ook als bijvoorbeeld het bos op termijn
verdwijnt, zal er niet ingegrepen worden in de ontwikkeling van het
gebied.
Een uitzondering betreft de groeiplaats van de moeraswespenorchis. Op
deze kleine locatie zal het beheer zich richten op het behoud van de
aanwezige beschermde soorten.
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Een van de eerste officieuze namen die het gebied van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders kreeg was “de Rimboe”.
Deze naam verwoordt zeer beknopt wat voor de bezoeker de
belangrijkste beleving van het gebied zal en moet zijn: spontane,
ongeordende, wilde, bijna chaotische natuur. Vorm en inrichting van de
paden en voorzieningen moet hier op aansluiten.
Het comfort- en voorzieningenniveau is laag.
Recreatie

Een tweede interessante (belevings)laag voor de recreant wordt
gevormd door de verhalen die het gebied kan vertellen. Vooral over de
periode van de Zuiderzeewerken maar bijvoorbeeld ook over de
geologische geschiedenis, successie, epifyten. Deze verhalen moeten wel
verteld worden. Dat kan op diverse manieren: door deskundige gidsen,
op informatiepanelen, via de website of andere digitale vormen. In het
bosreservaatgedeelte is alleen aan de buitenrand ruimte voor paden.
Voor andere vormen van recreatie is het Wilgenreservaat ongeschikt.
Het is een relatief klein gebied, er is een beperkte lengte aan paden
aanwezig en mogelijk en het ligt ver verwijderd van woonkernen. Wel
kan het een interessant onderdeel (stukje Rimboe) zijn van een langere
wandeling door het Knargebied of Flevoland.

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische geschiedenis van het gebied is uniek en
interessant. Vooral in samenhang met de aangrenzende Knardijk,
voormalige werkhaven, het Knarbos en het omliggende agrarische
gebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is hier het grootste deel van
de geschiedenis van Flevoland zichtbaar en beleefbaar.
De cultuurhistorische waarden zullen zoveel mogelijk beleefbaar
gemaakt worden.

Landschap

Het landschap van het Wilgenreservaat vertoont twee gezichten. In het
gebied is het landschap (vrijwel) volledig bepaald door de natuur en
heeft ook een zeer natuurlijk en ‘wild’ karakter (De Rimboe). De
buitengrenzen van het gebied zijn echter volledig door de mens bepaald
en zijn recht, strak en hoekig. Ze sluiten aan bij het agrarische
ontginningslandschap van de omgeving.
Dit, hierdoor spannende, landschap zal worden behouden. Door de
buitengrenzen wel te beheren en verder geen beheer uit te voeren zal
dit beeld behouden blijven en zelfs verbeterd worden.

Wetenschap

Door de status als een van de officiële bosreservaten heeft het
Wilgenreservaat ook een specifiek wetenschappelijke waarde en
doelstelling. Een zo stringent mogelijk niets-doen-beheer is de
belangrijkste voorwaarde om dit te behouden.
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8. Doelen
Natuur
Hoofddoel

Zo volledig mogelijk natuurlijke ontwikkeling van het gebied

Haagbeuken- en essenbos (SNL 14.03)
Geen ander doel dan de natuurlijke processen laten plaatsvinden.
(Zelfs als dat betekent dat het boskarakter verdwijnt. Dit zal overigens de komende
decennia niet aan de orde zijn)

Ruigteveld (SNL 12.06)
Geen ander doel dan de natuurlijke processen laten plaatsvinden.
(Zelfs als dat betekent dat het ruigteveldkarakter verdwijnt. Dit zal overigens de
komende decennia niet aan de orde zijn)

Kruiden- en faunarijk grasland (SNL 12.02)
Doel 1
Doel 2

Behoud van het soortenrijke orchideeëngrasland
Behoud van het grasland ‘toegangspad Ooievaarsweg’

Recreatie
Doel 1
Doel 2

Het Wilgenreservaat is begaanbaar voor de recreant
Het Wilgenreservaat is in al zijn facetten goed beleefbaar

Cultuurhistorie
Doel

Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de cultuurhistorische
waarden

Landschap
Doel

Behoud van de zichtbaarheid van het Wilgenreservaat

Wetenschap
Doel

Behoud van de status van en geschiktheid als ‘Bosreservaat’

36

Beheerplan Wilgenreservaat 2016-2022

Deel IV
Van doelen naar
beheer
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9. Praktische uitwerking van de doelen
In dit hoofdstuk worden de beheerdoelen vertaald naar benodigde maatregelen.

9.1 Natuur
Hoofddoel 1

Zo volledig mogelijk natuurlijke ontwikkeling van het gebied

Haagbeuken- en essenbos (SNL 14.03)
Ruigteveld (SNL 12.06)
Dit betekent feitelijk maar één ding: “niets doen”.
In de praktijk betekent het vooral een hoop dingen laten. Daarbij gaat het om:


De wildakkertjes in het gebied: deze worden niet meer beheerd. Dat wil zeggen:
geen enkele werkzaamheden meer uitvoeren. Het is het beste om deze stukken weer
natuurlijk te laten verruigen. De huidige vegetatie hoeft niet verwijderd of
omgeploegd te worden.



De voormalige luzerneakkers: het intensieve maaibeheer wordt hier volledig
stopgezet. Dat betekent: geen enkel beheer meer en op natuurlijke manier laten
verruigen.



De graspaden aan de buitenrand en tussen kavels JZ46 en 45: deze ‘paden’ zijn
inmiddels zeer breed geworden en zijn feitelijk in agrarisch graslandbeheer. Vanwege
de aangrenzende agrarische percelen en de toegankelijkheid van het gebied is het
wel goed dat hier een beheerpad (gras) aanwezig is. Beheerpaden krijgen een
maximale breedte van 8 meter. Op de resterende delen wordt geen beheer meer
uitgevoerd. Ze worden uit de pacht gehaald. Ze verruigen op een natuurlijke wijze.



De sloot tussen kavels JZ46 en 45 vormt nu een zeer harde scheiding tussen deze
twee delen. Vanuit ecologisch oogpunt maar zeker ook voor de (beleving van) de
recreant is dit onwenselijk. Deze sloot zal worden verlegd naar de zuidkant van kavel
JZ46 en watert dan af, richting Vogelweg, in de Ooievaarstocht. De vrijkomende
grond kan worden gebruikt om de oude sloot te dempen. Deze ingreep kan alleen in
overleg met Waterschap en aanwonenden en zal mogelijk niet (direct) uitgevoerd
kunnen worden. Tot die tijd zal het beheerpad aan beide zijden, in overeenstemming
met de ander beheerpaden, worden teruggebracht tot maximaal 8 meter breed. De
resterende stukken zullen op natuurlijke wijze verruigen.



De poel op JZ46 wordt niet meer beheerd. Deze zal op natuurlijke wijze dichtgroeien
en verlanden.



De schapenbegrazing in het bosreservaat (aan de rand): deze wordt stopgezet. Ook
hier geldt: geen enkel beheer meer.
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De aanwezige kerkuilenkasten worden nauwelijks gebruikt. De boommarterkasten
wel maar er zijn voldoende natuurlijke holtes voor de soort (deze kasten dienen vaak
meer een monitoringsdoel). De kasten vergen onderhoud waardoor er beheerpaden
naar toe leiden. De kasten (en paden) passen niet bij “De Rimboe” en zijn niet
functioneel. De kerkuilenkasten zullen worden verplaatst naar andere, meer
geschikte, gebieden. De marterkasten zijn minder zichtbaar. Deze kunnen worden
verwijderd of blijven hangen. Er zal echter geen onderhoud aan worden gepleegd en
ze worden niet meer vervangen.
Op de valreep van vaststelling van dit beheerplan is gebleken dat in 2015 kerkuilen
hebben gebroed in 1 van de kasten. Deze kast zal voorlopig dus blijven staan
(wettelijke verplichting). De andere kasten zullen zoals hierboven besproken worden
verplaatst.



Er zal geen toestemming (meer) worden verleend om bijenkasten te plaatsen

Kruiden- en faunarijk grasland (SNL 12.02)
Doel 1

Behoud van het soortenrijke orchideeëngrasland

Dit grasland wordt één maal per jaar gemaaid en afgevoerd in de periode
augustus/september. (Zie ook ‘Verschralingsbeheer – Praktische evaluatie beheer 2012)
Bij het maaien altijd 10-15% van de vegetatie laten staan (het jaar erna een ander deel
om verruiging tegen te gaan).
Over het algemeen zal het vaak mogelijk zijn om de bodem (van de droogvallende)
poelen mee te maaien en af te voeren. Als dat een jaar niet kan, is dat niet erg. Als het
meerdere jaren achtereen niet mogelijk blijkt, zullen de poelen op een andere manier
worden geschoond.
In het verleden werden in sommige jaren alle orchideeën door de reeën opgegeten. Als
dat enkele jaren achtereen zou plaatsvinden, kan de soort uitsterven. Het is lastig in te
schatten wat het effect van de hierboven beschreven maatregelen op de reeënpopulatie
en op de graasdruk in het orchideeënveldje zal zijn. Daarom zal het uitrasteren van de
moeraswespenorchideeën in ieder geval nog een aantal jaar worden volgehouden. Elk
jaar zal een deel niet uitgerasterd worden om beter te kunnen volgen en inschatten wat
de effecten zijn van deze maatregel.
Doel 2

Behoud van het grasland ‘toegangspad Ooievaarsweg’

Behoud van dit grasland kan door middel van maaien en afvoeren of door begrazing.
Verpachting heeft de voorkeur. Mocht de huidige pachter (vanwege de reductie in
oppervlakte) afzien van pacht en er geen andere pachter gevonden wordt, dan zal in
eigen beheer worden gemaaid en afgevoerd. Bij begrazing zal wel de toegankelijkheid
moeten worden gewaarborgd (en geen begrazing op het aangrenzende reservaat). Bij
begrazing hoeft geen rekening gehouden te worden met behoud van de knotwilgen.

9.2 Recreatie
Doel 1

Het Wilgenreservaat is begaanbaar voor de recreant

In het Wilgenreservaat kan alleen worden gewandeld. Andere recreatievormen worden
niet gefaciliteerd. Het comfortniveau en voorzieningenniveau is laag.
Het Wilgenreservaat blijft verboden voor honden. In het aangrenzende Knarbos zijn
honden welkom.
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De beheer-/wandelpaden langs de buitenranden en de sloot worden drie keer per jaar
gemaaid. Tot op heden waren deze verpacht. Dat kan zo blijven. Mocht echter de
pachter (vanwege de aanzienlijke reductie van oppervlakte van oogstbaar gewas (zie
hierboven), niet meer geïnteresseerd zijn dan zal het maaien/klepelen in eigen beheer
worden gedaan.
De wandelpaden door het gebied worden ca. drie keer per jaar gemaaid.
Eén keer per jaar (en bijvoorbeeld na een zomerstorm) wordt gecontroleerd op, en
onderhoud gepleegd aan, gevaarlijke takken langs de paden.
Er wordt ca. één maal per jaar gemaaid rond slagbomen en bebording. Indien nodig
worden deze vervangen.
Doel 2

Het Wilgenreservaat is in al zijn facetten goed beleefbaar

Voor de recreatie in het Wilgenreservaat is de “Rimboe-ervaring” leidend. Dat betekent
dat de paden (met uitzondering van de beheerpaden aan de buitenranden) ‘natuurlijk’ en
spannend moeten zijn. Dat houdt in: kronkelig en smal en ze mogen lastig begaanbaar
zijn (nat, glad, hobbelig). Ten opzichte van de huidige situatie moeten de paden een
stuk smaller gaan worden. Mochten er bomen over het pad vallen dan bij voorkeur het
pad verleggen om de boom heen.
Het wandelpad op JZ46 sluit aan op het wandelpad over JZ45 en 44. Echter op dit
moment moet dan een flinke sloot worden overgestoken of een heel stuk op een neer
omgelopen. Om de beide wandelpaden op elkaar aan te laten sluiten zal een flinke wilg
als “natuurlijke brug” over de sloot worden gelegd. Op deze plek ontstaat dan ook een
“natuurlijke” verbinding over de cultuurkerf die het Wilgenreservaat hier doormidden
snijdt.
In de communicatie over het Wilgenreservaat ligt het accent op deze “Rimboe”-beleving,
deze piepjonge “oernatuur” in Flevoland. Daarbij is het ook belangrijk om te vertellen
dat paden lastig begaanbaar kunnen zijn. Interessante natuurverhalen zijn bijvoorbeeld:
ontwikkeling van een bos; de nachtegaal (bijvoorbeeld met nachtegalenexcursie in mei);
epifytische (op bomen groeiende) mossen en varens.
Het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het gebied en van Flevoland kan het
beste vanaf de Knardijk verteld worden. Vanaf daar is veel meer te zien in de omgeving
(zie ook hoofdstuk 3) waarbij dan ook de andere verhalen goed zichtbaar zijn. Een en
ander zal dan in samenwerking met andere partijen (o.a. beheerder Knardijk, beheerder
voormalige werkhaven) moeten worden uitgevoerd.
Het huidige informatiepaneel is vrij oud en bevat deels onjuiste en deels overbodige
informatie. Een kaart met aanwezige wandelpaden en meer informatie over ontstaan van
het gebied, de bijzondere “oernatuur” en de status van Bosreservaat komen op een
vervangend paneel te staan.
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9.3 Cultuurhistorie
Doel

verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de
cultuurhistorische waarden

Om dit doel te realiseren is het vooral van belang om ín het gebied geen (of zo min
mogelijk) beheer uit te voeren en de paden meer natuurlijk te maken. Voor het overige
is ‘beleving’ vooral afhankelijk van een goede en consequente, op de verschillende type
bezoekers afgestemde, informatievoorziening (zie ook 10.2).

9.4 Landschap
Doel

Behoud van de zichtbaarheid van het Wilgenreservaat

Om dit doel te realiseren is het vooral van belang om ín het gebied geen (of zo min
mogelijk) beheer uit te voeren. De buitenranden zijn recht en worden wel beheerd.

9.5 Wetenschap
Doel

Behoud van de status van en geschiktheid als ‘Bosreservaat’

Om dit doel te realiseren zal in het Bosreservaat (kavel JZ43) geen enkel beheer worden
uitgevoerd. Ook zijn er in dit deel (met uitzondering van de beheerpaden aan de
buitenrand) geen paden.

9.6 Overig
Schadebestrijding en jacht
Jacht is niet toegestaan in het gebied.
In het kader van de verkeersveiligheid kan, alleen op basis van het provinciaal
faunabeheerplan, schadebestrijding van ree aan de orde zijn. In de praktijk zal dit zelden
nodig zijn in het Wilgenreservaat.
Van schade door vossen is geen enkele sprake in het gebied en daarbuiten evenmin. Er
zal dus geen schadebestrijding van vossen plaatsvinden in het Wilgenreservaat.
De nog aanwezige (semi)tijdelijke hoogzitten zullen worden verwijderd.

9.7 Overzicht maatregelen
Onderzoeken




Volgen van effecten van reeënvraat op uitgerasterde en niet uitgerasterde
moeraswespenorchideeën. Minimaal drie jaar volgen.
Mogelijkheden om sloot tussen JZ46 en 45 te verleggen en wat daarvoor nodig is
(vergunningen e.d.)
Mogelijkheden verkennen voor gezamenlijke informatievoorziening vanaf de Knardijk
over Wilgenreservaat, Knarbos, Knardijk, Werkhaven, ontstaan Flevoland,
ontginning, en dergelijke
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Eenmalig









Pachtcontract aanpassen
Sloot tussen JZ46 en 45 verplaatsen naar zuidzijde JZ46
Plaatsen van “Rimboebrug” (dikke wilg) over sloot in zuidwestpunt van JZ46
Verwijderen hoogzitten (door Faunabeheer)
Verplaatsen van de faunakasten naar andere gebieden
Beheerpaden verkleinen tot maximaal 8 meter breed
Informatie over Wilgenreservaat actualiseren en verbeteren op informatiepaneel,
website, folders e.d.
Aanpassen faunabeheerverpachting

Regulier ‘nieuw’




Wandelpaden beheren met kleine maaier
Jaarlijks maaien en afvoeren in augustus van het orchideeënveldje
Verpachting ‘toegangspad’ van de Ooievaarsweg: indien gewenst ook begrazing
(schapen) toestaan mits de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Voor het overige
geen wijzigingen in de pachtvoorwaarden.

Regulier ‘bestaand’









Beheerpaden maaien en afvoeren verpacht of klepelen in eigen beheer
Slootschouwwerkzaamheden
Onderhoud aan, en maaien bij, slagbomen en borden
Controle en onderhoud langs paden
Knotwilgen knotten (elke ca. drie jaar de helft)
Verwijderen hennepplantages indien aanwezig
Actueel houden van informatievoorziening over Wilgenreservaat op alle
dragers/media
Met enige regelmaat (toe)zicht houden op het gebied

9.8 Financiële effecten beheerplan
De eenmalige maatregelen vergen een investering, met name het verleggen van de
sloot.
De structurele kosten zullen dalen doordat er minder beheer zal worden uitgevoerd.
Het maaien van de wandelpaden met een kleinere maaier zal iets duurder zijn.
De (al zeer beperkte) pachtinkomsten zullen dalen doordat de verpachte oppervlakte
wordt gereduceerd.
Het is mogelijk (maar niet de verwachting) dat de oppervlakte verpachtbare grond zo
klein is dat er geen pachter voor te vinden is. In dat geval zal het klepelen
respectievelijk maaien van de buitenpaden en het grasland langs het toegangspad vanaf
de Ooievaarsweg in eigen beheer moeten worden uitgevoerd.
Om de informatievoorziening en daarmee beleving van het Wilgenreservaat op orde te
krijgen, zijn eenmalige investeringen nodig.

10. Communicatie en participatie
Met de pachters zal overlegd worden over het beheer en de pachtvoorwaarden.
Met de FBE zal worden overlegd over het beëindigen van alle ongewenste en verstorende
activiteiten.
Met de vrijwillige monitorders zal worden overlegd over het volgen van de
orchideeënpopulatie.
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11. Monitoring en evaluatie
De komende beheerplanperiode zal een aantal natuurwaarden in het Wilgenreservaat
onderzocht worden. De monitoring is nodig om de ontwikkeling te kunnen vaststellen en
de effecten van het gevoerde beheer en andere zaken daaraan te kunnen spiegelen.
Vervolgens is evaluatie van het gevoerde beheer en de gestelde doelen mogelijk.
Een groot deel van deze monitoring bestaat uit de voor SNL verplichte monitoring die,
naast voor dit doel, ook gebruikt zal worden voor de beleidsrapportages van de
overheid.
De twee stukjes kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) zijn kleiner dan 0,5 hectare en
hoeven daarom niet te worden gemonitord. Voor het orchideeëngrasland is dat echter
wel gewenst.
Monitoring Wilgenreservaat
N12.02=kruiden- en faunarijk grasland, N12.06=Ruigteveld, N14.03=Haagbeukenessenbos

SNL

Jaar

Structuur

N14.03

2026

Flora

N12.02
N14.03

2019
2025

Broedvogels

N12.06
N14.03

2019
2025
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Bijlage 1 Toponiemen en plaatsaanduidingen
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