Gezonde natuur
in een levend landschap
Beleidsplan 2015 - 2019

Voor, met en door Flevolanders

Op de voorkant:
‘Groen en gezond’ is een belangrijk thema uit het
nieuwe beleidsplan. In dit kader stapte directeur
Martin Jansen op de fiets om het beleidsplan te verspreiden, uitgezwaaid door de medewerkers van Het
Flevo-landschap. Zij hielpen mee het beleidsplan te
ontwikkelen en zullen hier, samen met vrijwilligers en
externe partners, invulling aan geven.

Het beleidsplan 2015–2019 van
Het Flevo-landschap
De komende jaren wordt Het Flevo-landschap (nog) beter
zichtbaar en kiest positie in ontwikkelingen, uiteenlopend van
structuurvisies en bestemmingsplannen, tot maatschappelijke
vraagstukken als windenergie en vitaal platteland. Voor, door
en met Flevolanders, met altijd natuur dichtbij. Dat valt te lezen
in het nieuwe beleidsplan 2015-2019. Een periode van vijf jaar,
waarin de organisatie flinke stappen kan zetten.
Flevoland moet een groene provincie worden waarop niet alleen de
Flevolander, maar ook de rest van Nederland trots is. En 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.
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In deze vergroening speelt Het Flevo-landschap, de provinciale natuur- en
landschapsorganisatie die sinds de oprichting van de provincie in 1986
bestaat, een voortrekkersrol. Het beheert 32 natuurgebieden, inclusief
een groot deel van het werelderfgoed Schokland en enkele landschapskunstwerken, en is volop bezig met verdere gebiedsontwikkeling. Met zijn
wetlands, bossen en graslanden, bijzondere flora en fauna heeft Het Flevolandschap goud in handen. Evenals met het Przewalskipaard en de Europese
bizon. Deze bedreigde diersoorten zitten in het Natuurpark Lelystad in een
speciaal fokprogramma. De komende jaren gaat het ervoor zorgen dat nog
meer mensen - particulieren, ondernemers, partners - dit goud samen met
ons willen koesteren. Niet alleen door ervan te genieten, maar ook door mee
te werken, mee te denken en eventueel ook, waar mogelijk, een beetje mee
te betalen aan de zorg voor een gezonde natuur in een levend landschap.
Het Flevo-landschap gaat de komende jaren intensievere dialoog aan met de
Flevolandse samenleving, niet alleen met de overheden maar zeker ook met
inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en opleidingen. Voor,
met en door de Flevolander, dat wordt de uitdaging. Het Flevo-landschap
wil mensen voluit laten genieten van oerbos en moeras, en van zeldzaam
schoons als de zoete kers, de rietorchis, de grote vos vlinder, het kleinste
waterhoen en de woudaap.
Het wil Flevolanders ook heel graag mobiliseren voor natuur en landschap en stimuleren tot (burger)initiatieven die bijdragen aan die natuur
en dat landschap. Hoe meer Flevolanders zich over vier jaar medeeigenaar van hun natuurlijke omgeving voelen, hoe geslaagder het beleid
van Het Flevo-landschap.
Beheer en ontwikkeling van natuur blijven de kerntaken van Het Flevolandschap, maar natuurbeleving en natuurbetrokkenheid zijn onmisbare
extra doelstellingen voor een gezonde toekomst.

Toekomstdoel Riet Rijs, hoofd Beleid Kwaliteit Ontwikkeling / plv. directeur:
’In Flevoland is natuur altijd dichtbij’
Wie anno 2015 door Flevoland reist, kan zich nauwelijks voorstellen dat dit land nog geen 75 jaar geleden zee was, een waterwereld. Flevoland is een volwassen landschap met alle functies die daarbij horen.
Opvallend zijn de vele natuurgebieden, landschapskunstwerken en overgangen tussen natuur, stad en
landbouw. Ze maken van Flevoland een steeds groenere provincie; ’in Flevoland is natuur altijd dichtbij’.
Dat werken we verder uit.

Natuur inhoud en betekenis geven
De ambitie voor de komende jaren is tweeledig. Enerzijds wil Het Flevolandschap meer bezoekers trekken. Anderzijds wil Het Flevo-landschap laten
zien wat zijn werk voor natuur inhoudt en betekent. Een hulpmiddel hierbij is
het werken in de programmering met twee focusthema’s: ‘groen en gezond’
en ‘streek en voedsel’.
Het zijn niet alleen thema’s die dichtbij Het Flevo-landschap staan, maar
ook thema’s waarin de Flevolander een sterke link met natuur legt, zo is
uit gesprekken gebleken. De programmeringsthema’s kunnen helpen om
natuur en landschap en Het Flevo-landschap te verankeren in de Flevolandse
samenleving.
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Groen en gezond
Het Flevo-landschap voelt zich aangesproken om vanuit natuur een bijdrage
te leveren aan het grote maatschappelijke vraagstuk rond gezondheid en
buiten bewegen. Het programmeringsthema ‘groen en gezond’ draagt bij
aan de verbetering van gezondheid en de vergroting van welzijn door natuur
en landschap te koppelen aan beweging, ontspanning en inspiratie opdoen.
Concreet worden er in gebieden van het Flevo-landschap eenvoudig inpasbare voorzieningen en activiteiten voor individueel gebruik aangeboden.
Daarnaast worden (commerciële en niet-commerciële) partners gezocht die
‘groen en gezond’-programma’s in de gebieden van Het Flevo-landschap
willen uitvoeren. De gedachten gaan daarbij uit naar zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnswerk, sportscholen en buitenschoolse opvang. Het
voornemen is om in het tweede deel van de beleidsperiode enkele pilots te
realiseren in of nabij de steden.

Streek en voedsel
In het programmeringsthema ‘streek en voedsel’ kunnen Flevolanders zich
verbinden met de historie van hun gebied en landschap. Ook maakt het hen
bewust van de oorsprong en kwaliteit van hun voedsel. Het Flevo-landschap
is dankzij het regionale karakter bij uitstek de natuurorganisatie die het
streekverhaal van Flevoland - zijn ontstaansgeschiedenis, zijn deltanatuur,
zijn landschap - kan vertellen. Met haar natuurgebieden, landschappelijke
elementen, cultureel erfgoed en landschapskunstwerken heeft de organisatie daarvoor goede aanknopingspunten en invalshoeken. Productie
van voedsel aan de andere kant is bij Het Flevo-landschap slechts spin-off,
geen kernactiviteit. Wel speelt een deel van de natuurgebieden een rol in de
voedselproductie en kan een goede ecologisch verstandige wijze van voedselproductie de kwaliteit van de bodem verbeteren en de soortenrijkdom
vergroten. Allereerst worden de producten uit de eigen gebieden herkenbaarder gemaakt. Datzelfde geldt voor de producten van de natuurpachters.
In beheer en natuurontwikkeling komt meer aandacht voor vruchtdragende
bomen en bloeiende kruiden. In het project Noorderwold-Eemvallei zal integratie van natuur en landbouw mooie streekproducten kunnen opleveren.
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Toekomstdoel Martin Jansen, directeur:
‘Sponsoring bindt bedrijf aan regio’
Voor organisaties en bedrijven geldt
’Hoe specifieker een project of object,
hoe eerder bedrijven zijn geneigd te
sponsoren’. En daarmee tot een unieke
productontwikkeling te komen voor hun
eigen achterban. Sponsoring van een algemeen nut (zoals natuur) en daarmee
ondersteuning van Het Flevo-landschap
geeft bedrijven de kans zich aan een regio
te verbinden. Alleen al binnen de thema’s
‘groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’
biedt Het Flevo-landschap hiertoe talloze
mogelijkheden. We gaan daarin stappen
zetten.

Natuurbeheer en -beleid
Het beheren, herstellen en ontwikkelen van natuur, landschap en cultureel erfgoed: dat is waarom Het Flevo-landschap bijna dertig jaar geleden
in het leven is geroepen. Centraal daarin stond en staat het behouden,
of zelfs vergroten, van de rijkdom aan soorten en ecosystemen van de
natuur. Gewoon omdat natuur op zich van grote waarde is, maar ook
omdat natuur onmisbaar is voor het welzijn van mensen; natuur zorgt
voor een gezonde leefomgeving, voor gezond voedsel, voor rust en ontspanning, voor inspiratie.
Natuurbeleving
Het ontsluiten van natuur, landschap en cultureel erfgoed: dat is de
tweede doelstelling waaraan Het Flevo-landschap al jarenlang hard
werkt. Het Flevo-landschap stelt zijn gebieden open voor publiek en
zorgt ervoor dat mensen van de natuur kunnen genieten, zich er kunnen
ontspannen of juist hun energie kwijt kunnen. Het ideaal? Natuur voor
elke Flevolander dichtbij huis. Vandaar de slogan ‘Het Flevo-landschap:
365 dagen open’.

Natuurbetrokkenheid
Natuur, landschap en cultureel erfgoed hebben een waarde voor de
samenleving, maar zonder breed draagvlak - materiaal en immaterieel
- zijn deze gedoemd te belanden in de marge. Natuurbeleving (’voor
Flevolanders’) is een manier om draagvlak te creëren, maar het is niet
genoeg. Om de basis ook op langere termijn sterk te houden, is actieve
betrokkenheid van de inwoners bij natuur en landschap en bij het werk
van Het Flevo-landschap onmisbaar (’met en door Flevolanders’). Vandaar
dat de derde centrale doelstelling het stimuleren van burger- en ondernemersparticipatie en partnerschappen is. Op allerlei niveaus kan er
worden meegewerkt, meegedacht en meegedragen.

Visie op ‘vitale natuur’

Visie op ‘beleefbare natuur’

De natuur van Flevoland is onderdeel van de West-Europese delta en heeft
belangrijke internationale waarde. Trekvogels van Siberië en Scandinavië,
tot Zuid-Europa en Afrika maken gebruik van natuur in Flevoland om te
overwinteren, krachten op te doen, of te broeden. Er zijn momenten dat
een substantieel percentage van wereldpopulaties in Flevoland of het
IJsselmeergebied verblijft. Bij deze natuurlijke delta horen rivieren en
beken en hun mondingen, natte overstromingsbossen en bossen op drogere gronden, natte voedselrijke graslanden en schrale hooilanden, kale
slikken en stranden, en structuurrijke ruigte. Het merendeel van deze biotopen is in Flevoland aanwezig en kan verder worden versterkt.
In het beheer wil Het Flevo-landschap zoveel mogelijk met de natuur
meewerken, dat wil zeggen waar mogelijk gebruik maken van natuurlijke
processen (bijvoorbeeld waterdynamiek). Het streven is om ecosystemen
zo compleet mogelijk te maken, zodat een gebied voor dieren zowel rust
als voedsel als nestgelegenheid biedt. Waar de schaal te klein is voor een
compleet ecosysteem, wordt het beheer gericht op (groepen van) soorten als weide- of akkervogels. Bij verwerven en inrichten van nieuwe
gebieden zijn aandachtspunten versterken van het Natuurnetwerk,
synergie tussen natuur in natuurgebieden en het agrarisch gebied, en
verbinden van binnen- en buitendijkse natuur.

Voor de inwoners van Flevoland is het belangrijk dat natuur en landschap
dichtbij en herkenbaar zijn. Mensen moeten gebruik kunnen maken van
hun ’aandeel’ in natuur. Bij verwerven en inrichten van nieuwe gebieden
kiest Het Flevo-landschap daarom locaties dichtbij bevolkingscentra of
plekken die recreatief kansrijk zijn. Criterium is ook de mogelijkheid om
samen met ondernemers een gebied aantrekkelijk te kunnen maken
en rendabel te kunnen exploiteren. Daarnaast moeten de natuurgebieden goed gevonden kunnen worden en goed toegankelijk zijn. In het
beheer vervolgens vragen de aspecten beleving, comfort en veiligheid
om aandacht. Beleving staat tegenwoordig op nummer een. De inrichting van het terrein moet daartoe uitnodigen met een afwisseling van
openheid en dekking, zichtlijnen en uitkijkpunten. Natuur moet de zintuigen prikkelen en mag wat avontuurlijk zijn. Verder willen (en moeten)
mensen worden geïnformeerd. Het aspect comfort houdt onder meer
in dat paden en wegen goed begaanbaar moeten zijn. In grotere gebieden is routeinformatie nodig; lang niet iedereen vindt het prettig om te
verdwalen. Veiligheid is een belangrijk randvoorwaarde. Er mogen niet
zomaar takken uit bomen vallen, niet overal is het veilig om te zwemmen
en mensen moeten worden voorgelicht over de risico’s van bijvoorbeeld
tekenbeten. Met het oog op de sociale veiligheid kan toezicht nodig zijn.
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Participatie van Flevolanders
Een van de meest traditionele vormen van burgerparticipatie is het aangaan
van een begunstigerschap of het doen van een donatie. De fondsenwerving
van Het Flevo-landschap is vooral gericht geweest op begunstigerschap,
maar dat gaat veranderen. Omdat veel mensen, vooral jongeren, zich minder
sterk of lang binden aan een organisatie, wordt een breder palet aan mogelijkheden voor financiële steun ontwikkeld.
Ook zeer belangrijk voor draagvlak is vrijwilligerswerk; vrijwilligers nemen de
doelen van een organisatie over en dragen die uit. Het Flevo-landschap koestert zijn vrijwilligers daarom, maar ook - heel praktisch - om de bergen werk
die zij verzetten. De steun van vrijwilligers is onmisbaar om de bezoekers te
kunnen ontvangen in de bezoekerscentra en natuurgebieden, en bij het verzamelen monitoringgegevens. Ook in beheer is extra hulp meer dan welkom.
Het vrijwilligerswerk biedt echter meer kansen, die de komende beleidsperiode beter benut moeten worden. Denk niet alleen aan de actieve bijdrage
van meer mensen, maar ook aan andere vormen van vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld gelegenheidsvrijwilligers) en nieuwe taken. Om meer, beter en
aantrekkelijker vrijwilligerswerk mogelijk te maken, moet de organisatie
haar kennis over en ervaring met vrijwilligerswerk vergroten. Speerpunten
zijn de begeleiding en coaching van zowel vrijwilligers als medewerkers die
met hen samenwerken, en de professionalisering van vrijwilligers; ieder naar
vermogen en interesse, van helpende handen tot vrijwillige coördinatoren
en ontwikkelaars. Ook de werving van jonge vrijwilligers krijgt de komende
jaren speciale aandacht. Dit om te anticiperen op vergrijzing en uit- en doorstroming, en om een jongere doelgroep aan Het Flevo-landschap te binden.
Een derde interessante vorm van burgerparticipatie zijn burgerinitiatieven.
Het gaat hier om Flevolanders die eigen doelen nastreven voor natuur, al dan
niet in combinatie met een maatschappelijk doel. Soms vragen deze initiatieven Het Flevo-landschap om advies of hulp, soms vragen ze om ruimte in de

Programma Nieuwe Natuur Flevoland
Voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe natuur is het provinciale
Programma Nieuwe Natuur Flevoland tot 2019 leidend. In dat kader
zijn de projecten Noorderwold-Eemvallei en Gouden randen van de
Pampushout gehonoreerd, en is er perspectief voor Grote Trap. Het gaat
hier in alle gevallen om nieuwe natuur die een brug slaat tussen natuur
en agrarisch gebied, om de biodiversiteit op het platteland te vergroten.
Bij deze projecten worden agrariërs en stedelingen betrokken.
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Toekomstdoel Leo Boonman, hoofd Natuur- en Landschapsbeheer:
’Natuur is gratis, maar het beheer niet’
Natuur(gebieden) en landschap zijn gemeenschapsprojecten, waarvoor we met z’n allen zowel de lusten
als de lasten zouden moeten dragen. Daar waar het
voorheen vanzelfsprekend was dat er zich natuur (in
welke vorm dan ook) in de nabije omgeving bevindt, is
dat tegenwoordig en in de toekomst allesbehalve voor
de hand liggend. Willen we dat natuur (dichtbij) blijft
bestaan, dat we ervan kunnen genieten en dat zij zich
verder kan ontwikkelen, dan moet ook de samenleving
zich daar hard voor maken. Natuur is gratis, maar het
beheer niet.

gebieden. Het Flevo-landschap staat open voor dit soort initiatieven, maar
wil vanwege beschikbare capaciteit eerst ervaring opdoen met enkele pilots,
bijvoorbeeld in de speerpuntgebieden in Almere (vooral Pampushout), of in
projecten van Nieuwe Natuur als Noorderwold-Eemvallei. Een voorwaarde
die altijd aan samenwerking wordt gesteld, is dat de openbare toegankelijkheid van de natuurgebieden behouden blijft.
Participatie van ondernemers
Er zijn genoeg bedrijven die willen ’verdienen in de natuur’. Commerciële
belangen zijn hier leidend, niet ideële motieven. Op dit vlak liggen zeker
kansen voor Het Flevo-landschap, maar geldt ook een fikse ontwikkelopgave.
Er moet flink worden geïnvesteerd in kennis en ervaring, zowel wat betreft
het vinden en invullen van zakelijk samenwerken en samen ondernemen,
als wat betreft het ontwikkelen van verdienmodellen. Die verdienmodellen kunnen draaien om kleine zaken als het gebruik van een terrein en het
opzetten van evenementen, maar ook om grote zaken als horeca en andere
voorzieningen. Ondernemerschap – uiteraard ten gunste van de natuur moet tot de competenties van Het Flevo-landschap gaan behoren (zie ook
hoofdstuk 6 en 7). Dit vraagt een externe oriëntatie, kunnen identificeren van
kansen en waar passend deze kansen weten te benutten.

Partnerschappen
De Flevolandse samenleving is dynamisch en sterk op samenwerking gericht.
Het Flevo-landschap voelt zich daarin thuis en gaat van harte partnerschappen aan. Voor natuur en landschap zijn overheden, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en opleidingen essentiële partners.
Overheden
De provincie Flevoland is misschien wel de belangrijkste partner van
Het Flevo-landschap. Als subsidiegever voor de werkorganisatie en de
SNL-bijdragen maakt de provincie het bestaan en het werk van Het Flevolandschap mogelijk. Maar de provincie Flevoland en Het Flevo-landschap
zijn ook op andere manieren partners, bijvoorbeeld bij beleidsvoorbereiding en bij programma-ontwikkeling en -realisatie. Denk aan het Programma
Nieuwe Natuur Flevoland.
De provincie wil de natuur in Flevoland zichtbaarder en beter toegankelijk
maken, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt en burgers meer betrokken
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raken. Er mag ook worden verdiend in en met de natuur. Nieuwe functiecombinaties zoals natuur met beweging of gezondheid kunnen bijdragen tot het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken als obesitas en stress. De provincie wil het grootschalige, open karakter van het Flevolandse landschap
behouden en vindt tegelijkertijd verweving in overgangszones van stad naar
platteland en van natuur naar agrarisch gebied positief. Het Flevo-landschap
heeft actief geparticipeerd in de totstandkoming van de provinciale natuuren landschapsvisie ‘Verrassend groen’ en de Agenda Vitaal Platteland, waarin
ruimtelijke en sociale opgaven samenkomen.
Naast de provincie zijn het Waterschap Zuiderzeeland en de zes gemeenten in Flevoland belangrijke overheidspartners voor natuur, landschap en
cultuurhistorie in Flevoland. Ook zij zetten zich in voor een goed woon-,
werk- en recreatieklimaat in Flevoland. Het Flevo-landschap ziet de overheden dan ook als partners in natuur en landschap en als mededrager van
gebiedsontwikkeling. Andersom wordt Het Flevo-landschap door de overheden gezien als een betrokken organisatie die zich inzet voor Flevoland en
zich daarbij niet beperkt tot de eigen belangen. Om deze positie te consolideren, dient ook in de toekomst een proactieve rol in het netwerk van de
overheden te worden ingenomen. Samenwerking met de overheden is een
must bij de ontwikkeling van Nieuwe Natuur en de doorontwikkeling van
bestaande natuurgebieden.
Maatschappelijke organisaties
Het Flevo-landschap werkt vanzelfsprekend samen met de groene collega-organisaties. In Flevoland zijn Landschapsbeheer Flevoland en het
samenwerkingsverband Het Blauwe Hart speciale partners. Het Flevolandschap en Landschapsbeheer Flevoland zijn qua werkvelden en expertise
complementair. Samen hebben zij grote expertise en daadkracht zowel in de
natuurgebieden als op het platteland en in de steden. Het samenwerkingsverband Het Blauwe Hart streeft naar behoud en duurzame ontwikkeling
van de waarden van het IJsselmeergebied voor natuur, landschap, recreatie
en ander medegebruik. Op landelijk niveau is er de samenwerking binnen
De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland (Landschap NL). Ook
hier is het doel om het werkveld goed te kunnen dekken en taken efficiënt
en effectief te verdelen. Uiteraard vindt ook met de collega-natuurbeheerders en de andere groene organisaties afstemming en samenwerking plaats.
Daarnaast zijn er partnerschappen met organisaties en initiatieven in
de landbouw en de stadslandbouw. Allereerst met het oog op de kwaliteit van het natuurnetwerk: behoud van biodiversiteit vraagt om nieuwe
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vormen van agrarisch natuurbeheer in combinatie met natuurgebieden.
Verpachting kan daarbij een instrument zijn. Verder zijn de relaties met
landbouw en stadslandbouw nodig om invulling te geven aan de verbinding van natuur, stad en platteland, een van de lange termijndoelstellingen,
en aan het focusthema ‘streek en voedsel’. Twee andere maatschappelijke
sectoren ten slotte waarin Het Flevo-landschap is geïnteresseerd, zijn de
Flevolandse zorgeninstellingen en de Flevolandse kunst- en cultuurorganisaties. Zo realiseren partners eigen projecten in de natuurgebieden van Het
Flevo-landschap. En mits op de juiste manier ingekaderd, kunnen artistieke
en culturele partnerschappen dienstig zijn aan de thema’s ‘groen en gezond’
en ‘streek en voedsel’. Kunst en cultuur laten mensen natuur en landschap
op een andere manier beleven.
Bedrijven
Ook bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid actief willen
invullen, zijn interessante partners voor Het Flevo-landschap. Vroeger was
sponsoring bij bedrijven veelal een kwestie van geld geven aan een goed
doel, al dan niet in ruil voor een beperkte tegenprestatie. De laatste jaren
vullen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid actiever in:
zij willen samen met een goed doel, dat bij hun eigen doelstellingen past,
werken aan concrete ambities. Daarbij willen zij vaak ook hun eigen achterban activeren en ‘profiteren’ van de achterban van het goede doel. Het
Flevo-landschap wil graag op deze manier met bedrijven een creatieve
samenwerking aangaan. Uitgangspunten zijn dat de doelstellingen van Het
Flevo-landschap het speelveld bepalen, en dat een gedegen ontwikkeling
voor de lange termijn gaat voor de ‘quick wins’.

Cultureel erfgoed
Behalve natuur en landschap koestert Het Flevo-landschap ook Flevolands cultureel erfgoed, waaronder wereld
erfgoed Schokland, Observatorium Robert Morris en het grootste landschapskunstwerk van Nederland, Aardzee
van Piet Slegers. Want ook historische plekken en objecten geven een streek zijn gezicht en verhaal - hoe fascinerend is het om te leven op nieuw land met prehistorische bodemschatten? - en mensen hun roots. Ze vormen
een belangrijk bindend element.

Opleidingen
Tot slot kunnen (groene) opleidingen en Het Flevo-landschap elkaar wederzijds van dienst zijn en samen werken aan kennisopbouw. De groene
opleidingen in Flevoland trekken meer studenten en hebben baat bij goede
stage- en afstudeeropdrachten. Het Flevo-landschap wil hiervoor meer
ruimte maken, mits de stagiair(e)s en afstudeerders ook productief zijn voor
de organisatie. Ook andere opleidingen, met name op het gebied van communicatie, marketing, recreatie en toerisme, zijn op deze voorwaarden welkom.
Deze partnerschappen vragen naast een actief stagebeleid capaciteit voor
begeleiding in de werkorganisatie. Het Flevo-landschap wil zijn ambitie op
het gebied van kennis delen zichtbaar maken in de Polderacademie. Door de
diverse ‘kennisactiviteiten’ – uiteenlopend van stages en vrijwilligerstrainingen, tot zomeravondbijeenkomsten – te labellen, wordt de inzet zichtbaar
en herkenbaar.
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Slagvaardige organisatie
Het fundament waarop Het Flevo-landschap als organisatie de komende
jaren rust, is een gedeelde en gedragen visie. Daarin zijn natuur en mens
als het ware twee zijden van dezelfde medaille, onlosmakelijk met elkaar
verbonden dus. Dit besef moet in de organisatiecultuur zijn geworteld. Van
alle medewerkers wordt een open en proactieve houding verwacht, waarbij
zij van buiten naar binnen denken en het gezicht van Het Flevo-landschap
kunnen en willen zijn. Dit vergt permanente inzet in ontwikkeling en opleiding van de medewerkers.
Alleen met een ‘lerende organisatie’ kan Het Flevo-landschap compact blijven en ook grote projecten in huis verankeren, een belangrijk streven. Voor
de lerende organisatie zijn voor de komende periode drie speerpunten
geformuleerd: meer kennis van programmering, promotie (on- en offline)
en vrijwilligerswerk, meer ondernemerschap en meer planmatig werken.
Ondernemerschap
De waarde van natuur economisch en in ecosysteemdiensten komt
meer en meer in beeld. Ook Het Flevo-landschap probeert binnen de
kaders die natuur en subsidiegevers stellen met natuur inkomsten te
verwerven. (Gepast) ondernemerschap is simpelweg nodig om de financiering van natuurbeheer en recreatievoorzieningen op termijn te borgen.
Fondsenwerving wordt een belangrijke taak de komende periode. Er is
onder meer nieuwe kennis nodig om eigentijdse vormen van doneren te
ontwikkelen voor individuele Flevolanders.
Fondsenwerving
De overheid zorgt weliswaar niet meer voor alles, maar gelukkig nog wel
voor een goede financiële basis. Dit betekent tegelijkertijd wel dat Het
Flevo-landschap voor zijn projecten voor de gemeenschap grotendeels
afhankelijk is van additionele financiering. Die kan van een organisatie als
de Nationale Postcode Loterij komen, die Het Flevo-landschap ruimhartig
steunt, maar ook van particuliere fondsen, burgers (begunstigerschappen,
donaties) en bedrijven (sponsoring). Het Flevo-landschap gaat het ondernemerschap de komende jaren een impuls geven, en daarbij hoort ook het
verder ontwikkelen van deze drie financieringsvormen. Tot op heden is de
aandacht vooral gericht geweest op begunstigerschappen door burgers.
PR-strategie
Voorlichting en communicatie zijn essentieel om de centrale doelstellingen
en programmering van Het Flevo-landschap voor het voetlicht te brengen.
Zichtbaarheid is nodig om het begrip en het draagvlak voor natuurbeheer
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en -beleid te vergroten en de positieve rol die natuur bij recreatie en andere
maatschappelijke vraagstukken kan spelen duidelijk te maken.
Ook actieve betrokkenheid van burgers, ondernemers en partners kan logischerwijs pas ontstaan als men weet waarvoor men moet warmlopen. Er is
in Flevoland waardering voor wat Het Flevo-landschap doet, maar vanuit
diverse geledingen komt het signaal dat de organisatie haar resultaten
zichtbaarder moet maken. Het goede nieuws: er is veel te vertellen!
Inbedding
Het beleidsplan 2015-2019 van Het Flevo-landschap staat niet los van zijn
omgeving. Het nieuwe beleid haakt op vele punten aan bij de visies op het
natuurbeleid van de belangrijkste spelers in het veld. Het beleidsplan is tot
stand gekomen na uitgebreide in- en externe feedbacksessies, met overheden en (Flevolandse) organisaties.

Toekomstdoel Sietze Hess, hoofd Communicatie & Marketing:
‘Andere manieren vinden om te binden’
Omdat vooral de jongere generaties zich niet snel vastleggen voor of verbinden aan een goed doel - een landelijke trend - kijkt Het Flevo-landschap naar andere manieren om deze doelgroep te interesseren voor natuurbeheer en een steentje te laten bijdragen. In Flevoland liggen hiervoor veel kansen. Betrokkenheid en medeeigenaarschap vormen een ideale voedingsbodem voor bijvoorbeeld eenmalige donaties, crowdfunding of
gastvrijwilligerswerk ten behoeve van specifieke projecten. Die handschoen pakken we op.

Extern
Extern is gesproken met overheden als provincie Flevoland en waterschap
Zuiderzeeland. Verder zijn er twee rondetafelgesprekken georganiseerd
met stakeholders uit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, zorg en cultuur. Centrale vraag: Wat betekent de ontwikkeling van
Flevoland en van de Flevolanders voor de rol en het werk van Het Flevolandschap? Daarbij werd veelvuldig gesteld dat Het Flevo-landschap meer
kan zijn dan een terreinbeheerder.
Intern
Met de werkorganisatie en de Raad van Toezicht is op verschillende manieren en momenten stilgestaan bij de doelen die Het Flevo-landschap zich
kan of zelfs moet stellen vanuit zijn basisfunctie als beheerder van natuur
en landschap. Maar er is ook gesproken over de behoefte van Het Flevolandschap om al dit moois te delen met de Flevolanders en hen te activeren
tot een actieve betrokkenheid bij natuur en landschap. De begunstigers
zijn benaderd tijdens de regiobijeenkomsten en enige tijd later is een digitale enquête uitgezet. De respons was hartverwarmend. De uitkomsten
van de enquête bevestigen dat Het Flevo-landschap op de goede koers
zit. Vanuit de vrijwilligers heeft de klankbordgroep input geleverd voor het
beleidsplan.
De hier beschreven signalen uit de samenleving en de achterban staan
samen met vele, hier niet nader genoemde bronnen, aan de basis van de
koers voor de jaren 2015-2019. De koers voor een reis naar de toekomst, die
Het Flevo-landschap graag samen met zijn omgeving maakt.
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Bedankt
Het beleidsplan 2015 - 2019 is tot stand
gekomen in interactie met de omgeving van
Het Flevo-landschap. Vele partijen hebben
hun mening en inzichten met ons gedeeld
en waardevolle adviezen gegeven. Het Flevolandschap is hen zeer erkentelijk hiervoor.
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