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Inleiding
De Kamperhoek is een interessant gebied met veel facetten. Dat maakt het een mooi
maar ook ingewikkeld gebied. Deze facetten uitlichten maar ook de samenhang bewaren
is de uitdaging van dit beheerplan. Voor de bezoeker is het van grote meerwaarde om
kennis te krijgen van al die facetten, tijdens of voor een bezoek aan de Kamperhoek.
Belangrijkste bezoekers zijn vooral de trekvogels waarvan een groot deel geteld wordt
op de trektelposten en een kleiner deel belandt in mistnetten om van een ring te worden
voorzien.
Leeswijzer
Dit beheerplan start in het eerste deel met een algemene beschrijving van de
Kamperhoek 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 de Kamperhoek.
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.
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Deel I
Gebiedsbeschrijving
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1. Algemeen
1.1 Ligging
De Kamperhoek ligt in de noordelijkste punt van Oostelijk Flevoland in de gemeente
Dronten. Het gebied is 90,55 hectare groot en bestaat uit bos (34 ha), grasland,
struweel en ruigte (29 ha), moeras (20 ha) en open water (8 ha). Het gebied wordt
omsloten door (deels drukke) wegen. Een hoogspanningsleiding loopt dwars door het
gebied.

1.2 Geschiedenis en ontwerp
Archeologie
De Kamperhoek ligt in het voormalig stroomgebied van de benedenloop van de Oude
IJssel. Circa 12.000 jaar geleden zijn in het stroomgebied rivierduinen gevormd.
Omstreeks 8.000 jaar geleden ontstond in het gebied, onder invloed van de zee, een
geulenstelsel met daarbij behorende oeverwallen.
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Op de rivierduinen en oeverwallen zijn prehistorische grafvelden en nederzettingen
gevonden die grotendeels toe te schrijven zijn aan de zogenaamde “Swifterbantcultuur”
(5.500 – 3.500 voor Chr.). Ook in de Kamperhoek liggen dit soort resten.

Aanleg Oostelijk Flevoland
De Kamperhoek dankt haar bestaan (grotendeels) aan het ontwerp van Oostelijk
Flevoland (dijken, Ketelbrug e.d.). Na de droogval werd al het land “ontgonnen”. De loop
van sloten uit die periode is nog te zien op hoogtekaarten. In het eerste inrichtingsplan
waren drie boerderijen gepland in het gebied. Echter vanwege de (toen) hoge kweldruk
was het gebied minder geschikt voor landbouw. Het gebied is toen in gebruik genomen
als gronddepot en werkterrein, vooral voor de aanleg van de Ketelbrug en de A6.

Aanleg Kamperhoek
De eerste jaren na de drooglegging functioneerden de polders van Flevoland als één
groot natuurterrein, met vooral veel vogels. Door het in gebruik nemen van steeds
grotere oppervlaktes grond kwam er voor de flora en fauna van het eerste uur steeds
minder ruimte beschikbaar. Mede hierdoor ontstond de behoefte om bij de definitieve
inrichting een deel van de oorspronkelijke waarden te handhaven en daarmee meteen
het landelijke gebied te verrijken. In 1966 introduceerde de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders het begrip ‘natuurbouw’. De Kamperhoek (toen nog “Pleisterplas”
genoemd) was het eerste uitgevoerde natuurbouwproject, en werd aangelegd in 19661968. Met de aanleg van Flevoland was feitelijk de kustlijn verlegd. Daardoor zouden
ook vogeltrekroutes langs de westrand van Flevoland komen te liggen. De Kamperhoek
kreeg hiermee ook een specifieke doelstelling: het dienen als rust- en foerageergebied
voor trekkende vogels. In 1968 is het grootste deel van het bos aangeplant, in 1979 het
overige deel.

Moerasherstel
Het moeras in de Kamperhoek verdroogde en verruigde. Dit hoort bij de natuurlijke
successie. Vanwege het ontbreken van dynamiek (bijvoorbeeld overstromingen) wordt
deze successie niet afgeremd of doorbroken. Daarnaast werd dit proces versneld doordat
het gebied steeds hoger kwam te liggen ten opzichte van de omgeving. Omdat het
waterpeil in de Kamperhoek hoger is dan in de diep ontwaterde agrarische omgeving is
de klink ter plaatse veel minder dan in de omgeving. Die omgeving komt dus ten
opzichte van de Kamperhoek steeds lager te liggen waardoor het steeds lastiger werd
om voldoende water in het moeras vast te houden.
Om deze problemen op te lossen is in 2001-2002 een groot OBN project uitgevoerd.
Doel was om verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit in het moerasdeel te
verbeteren. De maatregelen waren gericht op een duurzaam herstel van het
watersysteem met gebruikmaking van gebiedseigen water (neerslag en kwel).
De uitgevoerde maatregelen zijn o.a.:
 flexibel peilbeheer en waterberging door het aanbrengen van pompen, stuwen,
ontgraven retentiebekkens, visrefugium, afdammen sloten, aanbrengen (afsluitbare)
duikers, en onklaar maken van drains;
 tegengaan verlanding door baggeren, vrij stellen van oevers en ontgraven van
interne sloten.
Een hoger intern waterpeil draagt, naast herstel en ontwikkeling van natuurwaarden,
tevens bij aan het behoud van de archeologische restanten van de Swifterbantcultuur.
Vanuit de observatiehut is een deel van een oeverwal goed zichtbaar, mede doordat
deze met enkele decimeters vrijkomende grond opgehoogd is. Bij de ingang van het pad
naar de hut is een informatiepaneel geplaatst met informatie over de Swifterbantcultuur.
Een deel van de vrijgekomen grond is blijven liggen. In deze grondbult huist een zeer
grote kolonie oeverzwaluwen.
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1.3 Abiotiek
Bodem, hoogteligging en waterhuishouding worden uitgebreid beschreven in
“Ecohydrologische beschrijving De Kamperhoek” - Bell Hullenaar 2015.

Bodem
De bodem van de Kamperhoek bestaat uit zeeklei. Het betreft een kalkrijke
poldervaaggrond, bestaande uit lichte zavel (code Mn12A). De bodem in het
natuurgebied, althans in het bos- en moerasdeel, is niet diepgeploegd.
In de ondergrond zijn twee (uit zandige, pleistocene afzettingen bestaande)
watervoerende pakketten aanwezig, die van elkaar gescheiden worden door een slecht
doorlatende klei- en leemlaag. Op regionale schaal lijkt deze slecht doorlatende laag
echter niet overal (in goed ontwikkelde vorm) aanwezig te zijn.
Aan de bovenzijde wordt het systeem begrensd door een matig doorlatende deklaag. De
deklaag is circa 5 meter dik. De deklaag is van holocene oorsprong en bestaat op zijn
beurt ook weer uit verschillende afzettingen (van onder naar boven):
 veenlaag, deels kleiig (dikte 4 m in het noordwesten tot 2 m in het zuidoosten)
 uiterst fijn tot matig fijn, kleiig zand (dikte 0,7 m in het noordwesten tot 2,9 m in het
zuidoosten)
 aan de oppervlakte een dunne laag zandige klei (dikte 0,3 à 0,5 meter)

Hoogteligging
Omdat het hier een voormalige zeebodem betreft is het gebied vrij vlak en ligt het ook
zeer laag: het maaiveld ligt grotendeels op -4,0 tot -4,25 mNAP.
Opvallende zaken zijn:
• het maaiveld van het moerasgebied ligt enkele decimeters hoger dan zijn omgeving
• In het oostelijke deel van het bosgebied is een omvangrijke laagte aanwezig
• Tussen het noordelijke deel van deze laagte en het moerasgebied, tegen de
Ketelmeerdijk aan, is een hoger gelegen gebied (overblijfsel van het voormalig
zanddepot) aanwezig
• In het graslandgebied is een rug (top van een rivierduin) herkenbaar
• In het bosgebied is een oud verkavelingspatroon, parallel aan de dijk, herkenbaar
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Hydrologie
Voor een goed begrip van het functioneren van het grondwatersysteem is eerst inzicht
nodig in de positie van de Kamperhoek binnen het regionale oppervlaktewatersysteem.
• Ten oosten en ten noorden van het natuurgebied liggen het IJsselmeer en het
Ketelmeer. Het winterpeil van het IJsselmeer/Ketelmeer bedraagt -0,4 mNAP en het
zomerpeil ligt op -0,2 mNAP.
• Ten zuiden en ten westen van het natuurgebied liggen diep ontwaterde
landbouwgronden, die afwateren op nog diepere hoofdsystemen (met een vast
streefpeil van -6,2 mNAP).
• Op de grens van de polder en het IJsselmeer / Ketelmeer ligt een dijk, en aan de
voet van deze dijk liggen twee dijksloten: één langs de IJsselmeerdijk en één langs
de Ketelmeerdijk. Het streefpeil van deze dijksloten bedraagt circa -5,0 mNAP. In de
teen van de dijken is drainage aanwezig, en deze drainagebuizen monden (iets
boven de waterspiegel) uit in de dijksloten. De drainagebuizen en de dijksloten
draineren kwelwater dat afkomstig is vanuit het IJsselmeer/Ketelmeer.
• In het moerasgebied ligt het streefpeil in het bereik van -3,5 tot -4,0 mNAP. Voor het
oppervlaktewatersysteem van het bos- en graslandgebied geldt een bereik van -4,7
en -5,0 mNAP, en het maaiveld ligt hier veelal tussen de -4,0 tot -4,25 mNAP.
In de eerste jaren na aanleg van de Kamperhoek trad kwel nog in geringe mate op.
Begin jaren ’70 is dit veranderd in een infiltratie-situatie. Vanwege de aanwezigheid van
de dijksloten langs de Ketelmeerdijk en de IJsselmeerdijk (met streefpeil -5,0 mNAP)
kan in de huidige situatie ook geen kwel vanuit het Ketelmeer/IJsselmeer naar het
natuurgebied optreden: het kwelwater wordt afgevangen door de diepe dijksloten.
Oftewel: ondanks de zeer lage ligging en ondanks het feit dat de Kamperhoek tegen het
veel hoger gelegen Ketelmeer/IJsselmeer aan ligt, treedt er geen kwel op in het gebied
en moet er water aangevoerd worden.
In het bos worden de grondwaterpeilen -5,0 m NAP (zomer) en -4,7 m NAP (winter)
gehanteerd. Voor het gebied rond de vogelkijkhut worden de peilen -4,0 en -4,15 m NAP
(zomer) en -3,5 m NAP (winter) gehanteerd.

1.4 Eigendom
De Kamperhoek is sinds 1 januari 1994 in eeuwigdurend erfpacht bij Het Flevolandschap (bloot eigendom Staatsbosbeheer). Het grote grasland aan de zuidwestkant is
sinds 1998 in erfpacht. In totaal is 15,5 hectare verpacht op basis van kortlopende
verpachtingen: het eiland in het moeras (0,4 ha.); het graslandje ten oosten van de
Beverweg (1,7 ha.) en het grasland in het zuidwesten (13,4 ha.).

1.5 Beleidskaders
Nationaal
Flora- en faunawet
In de Kamperhoek 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 Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer.

Provinciaal
Nationaal Natuurnetwerk (EHS)
De Kamperhoek is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en aangewezen
als ‘waardevol gebied’. Dit geldt voor het hele gebied van Het Flevo-landschap, dus
inclusief het stukje ten oosten van de Beverweg.
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Wezenlijke kenmerken en waarden
De wezenlijke kenmerken en waarden (opgesteld 2010) van de Kamperhoek zijn als
volgt beschreven:
“De Kamperhoek is een circa 90 ha groot gevarieerd gebied met bos, plassen en
grasland en in beheer bij Het Flevo-landschap. Aan de noord- en westzijde wordt het
gebied omsloten door de rijksweg A6 (richting Lelystad) en de Kamperhoekweg (N711).
Aan de zuidzijde van het gebied ligt de Visvijverweg met daarachter landbouwkavels.
Geluid- en lichtinval wordt met name veroorzaakt door het verkeer op de omliggende
wegen. Het moerasdeel is beperkt toegankelijk voor recreanten en afgesloten door
middel van een hek. Aan de noordkant van het Kamperhoekbos loopt een
hoogspanningsleiding door het gebied.
Relaties
Natura 2000-gebieden
Het gebied wordt door de Beverweg gescheiden van het Ketelmeer, dat onderdeel is van
het Natura 2000-gebied Ketelmeer en Vossemeer. Een aantal voor het Ketelmeer
aangewezen niet-broedvogels maakt gebruik van de Kamperhoek als rust- en/of
foerageergebied, waaronder Wintertaling, Kuifeend, Meerkoet en Fuut. Ten noordwesten
van het gebied ligt het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Deze wordt van het gebied
gescheiden door de A6. De Kamperhoek is van belang als foerageer- en/of rustgebied
voor de voor het IJsselmeer aangewezen soorten Bruine kiekendief, Roerdomp,
Wintertaling, Topper, Grote zaagbek, Fuut, Meerkoet en Zwarte stern.
Ecologische Hoofdstructuur
De Kamperhoek ligt nabij het Rivierduingebied, wat bestaat uit twee kleine bosjes. Via
de Noordertocht en deze bosjes is uitwisseling van moerasvogels mogelijk met het
Visvijverbos.
Belang en schaalniveau
De Kamperhoek heeft zich ontwikkeld tot een rijk broedvogel- en libellengebied met
soorten die passen bij een voedselrijk en gevarieerd moerasgebied en de aanwezigheid
van voedselrijk bos op zeeklei. Door de ligging aan een belangrijke vogeltrekroute heeft
het gebied ook een belangrijke functie als rustplaats voor trekvogels.
Potentiële waarden
Met de herinrichting is de verdrogingsproblematiek opgelost. Dit leidt tot meer vitaal
riet, met betere broed- en foerageermogelijkheden voor kritische moerasvogels. Dit
biedt tevens kansen voor allerlei soorten libellen, waaronder Gevlekte witsnuitlibel en
Bruine korenbout. Het bos ontwikkelt zich tot een meer natuurlijk bostype.
Soorten
Broedvogels:

Niet-broedvogels:
Zoogdieren:

Reptielen:
Dagvlinders:
Libellen:
Planten:

Roerdomp, Zomertaling, Baardmannetje, Bruine kiekendief,
Spotvogel, Kneu, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart,
Oeverzwaluw, Wielewaal, Appelvink, Buizerd, Havik, Slobeend,
Snor, IJsvogel
Blauwe kiekendief (foerageergebied), Zwarte stern, Wintertaling
Bever, Steenmarter, Boommarter (pot.), Bunzing, Wezel,
Hermelijn, Waterspitsmuis (pot.), Watervleermuis, Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis,
Meervleermuis, Tweekleurige vleermuis (pot.)
Ringslang (pot.)
Grote weerschijnvlinder (pot.), Bruin blauwtje, Grote vos
Vroege glazenmaker, Glassnijder, Gevlekte witsnuitlibel, Bruine
korenbout, Smaragdlibel, Metaalglanslibel, Bruine winterjuffer
Rode ogentroost, Moerasandijvie, Stijve ogentroost, Slanke
sleutelbloem”
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Natuurbeheerplan Flevoland en SNL
In 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) in werking getreden. 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 het Natuurbeheerplan Flevoland 2015 (zie afbeelding) zijn voor de Kamperhoek vier
natuurbeheertypen aangewezen: N04.02 Zoete plas (lichtblauw), N05.01 Moeras (grijs),
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (lichtgroen) en N14.03 Haagbeuken- en essenbos
(donkergroen).

Natuurbeheerplankaart Kamperhoek. N04.02 Zoete plas (lichtblauw), N05.01 Moeras (grijs),
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (lichtgroen) N14.03 Haagbeuken- en essenbos
(donkergroen).
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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. In dit beheerplan wordt deze beoordeling
kort behandeld. De uitgebreide beoordeling is te vinden in het evaluatiedocument van de
Kamperhoek.
Het Flevo-landschap heeft, met uitzondering van het grasland ten oosten van de
Beverweg, voor het hele beheergebied SNL-beheersubsidie aangevraagd. Voor de
oppervlakte waar Het Flevo-landschap SNL beheersubsidie heeft aangevraagd is zij de
verplichting aangegaan om de bestaande natuurtypen met bijbehorende kwaliteit
minimaal in stand te houden.

Omgevingsplan
In het Omgevingsplan Flevoland 2006 komt de Kamperhoek op enkele beleidsvlakken
aan de orde. Het betreft:








Te ontwikkelen bijzondere waterkwaliteit
Wateroplossingsgebied 2015 en 2050
Water voor behoud archeologisch erfgoed
Provinciaal Archeologische en Aardkundig Kerngebied (PArK “Rivierduingebied
Swifterbant), een van de Top10 Archeologische Locaties
Archeologisch aandachtsgebied
Markering oude oeverwallen en rivierduinen Swifterbant
Sterlocatie aardkundig waardevol gebied: Rivierduinen en stroomgeulen Swifterbant

Waterschap
Peilbesluit
Voor de Kamperhoek geldt het ‘Peilbesluit Lage Vaart 2005’. Voor de Kamperhoek
worden vier verschillende peilvakken onderscheiden:
LVA.26 (pleisterplas)
flexibel peil (-3,5 tot -4 mNAP)
LVA.27 (rietveld)
flexibel peil (-3,5 tot -4,15 mNAP)
LVA.28 (bos en grasland) flexibel peil (-4,7 tot -5 mNAP)
LVA.29 (randzone)
vast peil
(-5 mNAP)
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Het Flevo-landschap
Beleidsplan
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 voor de beheerplannen.
Missie:
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.
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 Flevolandse 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 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 Flevo-landschap 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 Flevo-landschap
werkt, is nodig om begrip en draagvlak voor natuurbeheer te vergroten.
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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).
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 (linker figuur) als in de beheerplanning
en –uitvoering (rechter figuur).
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2. Landschap
De Kamperhoek ligt op een zeer markante plek in het landschap: in het meest
noordelijke deel van de ‘Flevopolder’ op de plek waar de Flevopolder is verbonden met
de Noordoostpolder via een enorme brug over het Ketelmeer. De verder behoorlijk
rechte rand van Flevoland vertoont hier ook een puntige uitstulping. In die punt ligt de
Kamperhoek. Aan twee zijden (zuid en west) wordt de Kamperhoek begrensd door het
agrarische gebied van Flevoland. De twee andere zijden grenzen (gescheiden door een
flinke dijk) aan het IJsselmeer (noord) en het Ketelmeer (oost). Aan alle kanten is
gebied omgeven door wegen. Deze zijn rustig (Visvijverweg, zuid), redelijk druk
(Ketelmeerdijk, oost), druk (N711, west) of erg druk (A6, noord).
De Kamperhoek vormt feitelijk het meest (noord)westelijk deel van het Rivierduingebied.
Een, voor Flevolandse begrippen, behoorlijk kleinschalig agrarisch gebied dat
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van recht begrensde boselementen waarin zich
golvende open delen bevinden. Deze elementen bevinden zich op die plekken waar de
oude rivierduinen en oeverwallen van de Oude IJssel dicht onder de oppervlakte liggen.
De bosopstanden markeren de geulen en de open delen bevinden zich op de
archeologisch waardevolle rivierduinen en oeverwallen.
De Kamperhoek zelf is een slag groter dan de ‘rivierduinbosjes’ maar bestaat ook uit een
afwisseling van bos en meer open delen. Op wat grotere afstand bevinden zich
(bijvoorbeeld rond Swifterbant, Lelystad-Noord en Urk) andere grote(re) bossen.
Het landschap van de Kamperhoek zelf kent een grove driedeling: opgaand bos in het
(zuid)oostelijke deel, grasland in het zuidwestelijk deel en moeras in het
noord(westelijk) deel. Op een kleinere schaal zijn deze delen onderling meer verweven:
bosjes en struwelen in de graslanden en in het moeras, plassen in het grasland,
waterlopen en graslandjes in het bos en dergelijke.
Langs de A6 en bijbehorende oprit is een opgaande bossingel aanwezig. Deze dempt de
audiovisuele verstoring van de snelweg. Dwars door het bos en over het grasland loopt
(in een lijn parallel aan de A6) een hoogspanningsleiding. Ter hoogte daarvan is een
strook grasland (met struweel) in het bos aanwezig.

3. Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarden van de Kamperhoek zijn in drie perioden ontstaan.
De eerste is de archeologische periode met resten van de Swifterbantcultuur (zie ook
paragraaf 1.2). Deze waarden zijn wel aanwezig in het terrein (in de bodem) maar
nauwelijks zichtbaar (in het grasland is de loop van een oud rivierduin opgehoogd en
redelijk te zien).
De tweede periode is die van de Zuiderzeewerken en het ontstaan van Flevoland. Het
ontwerp van de polders en het gebruik van deze punt als gronddepot en werkterrein zijn
bepalend geweest voor de Kamperhoek. Deze periode is deels goed zichtbaar (dijken)
deels minder (werkterrein). Maar dat laatste heeft ook zijn sporen achter gelaten,
bijvoorbeeld in de (lokaal) zandige bodem die effecten heeft op de aanwezige flora en
fauna.
De derde periode is die van het natuurgebied Kamperhoek. Het eerste uitgevoerde
“Natuurbouw” project van Flevoland (en Nederland). Deze toentertijd nieuwe vorm van
denken over natuur en landgebruik kan inmiddels wel tot de Nederlandse cultuurhistorie
worden gerekend.

4. Natuur
De Kamperhoek is (ondanks, of dankzij, de ‘natuurbouw-geschiedenis’) een compleet
stuk deltanatuur, met kleimoeras, bos, natte graslanden, open water en zandige
‘ruggen’. De Kamperhoek is op zichzelf staand een belangrijk en waardevol natuurgebied
maar wordt door de ligging van extra waarde en belang. Hieronder worden de
verschillende aspecten beschreven. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar
het evaluatiedocument en de verschillende monitoringsrapporten.
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4.1 Relatie met de omgeving
De Natte As
De Kamperhoek ligt midden in de Natte As,
een mondiale aaneenschakeling van natte
natuurgebieden. In Nederland loopt deze “as”
van de Waddenzee naar het Deltagebied (zie
afbeelding hiernaast). Naast open water
(IJsselmeer, Randmeren) zijn ook vooral de
‘oevergebieden’ belangrijk voor de natte as.
De Kamperhoek is te beschouwen als zo’n
(binnendijks) oevergebied. Vanwege de hoge
natuurwaarden in de Kamperhoek is het
gebied van extra belang voor de Natte As.

Pleisterplaats
Naast de hoge eigen waarde van het gebied
en de belangrijke positie in de Natte As is de
Kamperhoek ook een belangrijke
pleisterplaats voor trekvogels. De trek wordt
ter hoogte van de Ketelbrug zo gestuwd dat
het een van de beste plekken voor het
waarnemen van vogeltrek in Nederland is. Dit
Natte As in Nederland
geldt zowel voor de voorjaars- als voor de
najaarstrek. Vogels kiezen, als ze open water over moeten steken, meestal voor de
kortste route. Dat is precies langs de Ketelbrug. Dit geldt niet alleen voor vogels maar
ook trekkende vleermuizen en vliegende insecten als vlinders, hommels en libellen. Een
deel van deze vogels en insecten maakt vervolgens gebruik van de Kamperhoek om te
rusten of te foerageren.

4.2 Deltanatuur in de Kamperhoek
De Kamperhoek is een vrij compleet ‘oeverelement’ van het IJsselmeer. De aanwezige
terreintypen zijn in dezelfde combinatie terug te vinden in een deltasysteem of
rivieroever: open water, kleimoeras, natte (kleiige) graslanden, zandige ‘ruggen’ en
vochtig tot nat bos. Het gebied kan gezien worden als laag-dynamische deltanatuur.
Binnen de laag-dynamische deltanatuur vinden eigen gemeenschappen een plekje en
deze kunnen zich door de stabiliteit van het gebied ook op lange termijn handhaven. De
belangrijkste levensgemeenschappen en/of soortgroepen passend bij deze deltanatuur in
de Kamperhoek zijn moerasvogels, op de voet gevolgd door libellen, met daarna
vlinders, planten, bosvogels en zoogdieren.
De Kamperhoek bestaat min of meer uit drie delen; een moerasdeel, een bosdeel en een
graslanddeel. Deze drie delen zijn ruimtelijk min of meer van elkaar gescheiden, maar
door de interne variatie binnen de delen ook juist met elkaar verweven. Veel soorten
profiteren van, of kunnen niet zonder, deze combinatie en verwevenheid van elementen.
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Moeras
Het moeras is 27 ha groot en bestaat uit een mozaïek van rietmoeras (14 ha), ruigte en
struweel/bosjes (8 ha) open water (4 ha) en droger grasland (1 ha).

Luchtfoto Moerasdeel Kamperhoek

Het moerasdeel is vooral van groot belang voor moeras- en watervogels en als
voortplantingsgebied voor libellen (zie ook verderop).
De plassen zijn rijk begroeid
met waterplanten. Er groeien
weelderige vegetaties van onder
andere gedoornd hoornblad,
waterpesten, waterranonkels,
punt- en sterrenkrozen. Er is
geen (volledige) inventarisatie
van waterplanten uitgevoerd.
De aanwezige waterplanten
wijzen op een (matig)
voedselrijk systeem, passend
binnen deltanatuur. Vooral deze
vegetatiestructuut is essentieel
voor het voorkomen van de
grote aantallen libellen in het
gebied.
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Door variatie in de waterstand en de rietmaaiactiviteiten komen er periodiek
oppervlaktes aan kale slikkige oevers voor. Langs de oevers komen meerdere, voor
Flevoland bijzondere, plantensoorten voor van (matig) voedselrijke moerassen: blauw
glidkruid, bosbies, moerasandijvie, moerasandoorn, moerasmelkdistel, oeverzegge,
pluimzegge en poelruit.
Het rietland bestaat uit waterriet en droger riet. Omdat jaarlijks delen worden gemaaid
is er jong en overjarig riet aanwezig.
Zicht op de plas in het moeras
Door het moeras lopen een aantal wat hoger gelegen en zandige dijkjes. Deze vervullen
in het systeem de rol van oeverwallen. Ze laten een hele andere vegetatie zien, meer
richting hooiland en stroomdalgrasland, met o.a.: grote ratelaar, rode ogentroost, slanke
sleutelbloem, stijve ogentroost, veldlathyrus en veelkleurig vergeet-mij-nietje.
Delen van het struweel en de bosjes zijn door het verhogen van het waterpeil
afgestorven. De bosrand om het moeras heen is gedeeltelijk afgezet om, voor
recreanten en voor dieren, meer zicht en verbinding met de omgeving te realiseren.

Bos
Het bosdeel is ca. 37,5 ha groot, hierin
bevinden zich een aantal zandige graslandjes
(3,5 ha) en diverse, deels dichtgegroeide,
sloten.
Het bos is aangeplant tussen 1968 en 1971.
Zwarte els, gewone es, gewone esdoorn,
populieren en wilgen zijn de belangrijkste
boomsoorten. Ruim de helft van de
oppervlakte bestaat uit gemengd bos. In een
behoorlijk deel van het bos staan dode
bomen. Deels door de vernatting maar ook
door de essentaksterfte. Het overige deel van
het bos is grotendeels voorbij de stakenfase
en bevindt zich in de (gelaagde) boomfase
(zie ook bijlage 3). Het bos is vrij voedselrijk
en erg vochtig. Het is te typeren als een
Vogelkers-Essenbos in ontwikkeling. De
kenmerkende en bijzondere soorten van dit
type zijn (nog) niet aanwezig, de ondergroei is nog vrij soortenarm. Maar algemenere
soorten van het Vogelkers-Essenbos als kruipende boterbloem, gewone engelwortel,
grote wederik, echte valeriaan, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid en ruw
beemdgras groeien er wel. Daarnaast zijn de
paden in het voorjaar bedekt met een tapijt van
beekpunge en op enkele plekken met blauwe
waterereprijs.
In het bos bevinden zich een viertal grotere
open plekken bestaande uit, deels relatief
schraal, grasland, ruigte en struweel.
Grasland 1 is een vochtig, matig voedselrijk
grasland, met soorten als grote ratelaar,
veelkleurig vergeet-mij-nietje, grote wederik en
poelruit. De bosrand is hier nog wat minder
goed ontwikkeld.
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Grasland 2 is wat voedselrijker en ruiger dan
grasland 1. Hier komen geen bijzondere
plantensoorten voor, maar het is vooral voor
vlinders erg interessant.
Grasland 3 is een strook onder de
hoogspanningsleiding. Dit veld is minder luw dan
de andere graslanden en daardoor van minder
belang voor vlinders en libellen. Er komen wel
steeds meer bijzondere planten voor: o.a. grote
ratelaar, grote wederik en rietorchis.
Grasland 4 heeft botanisch gezien weinig
betekenis (bodem is ook minder schraal), maar
het is voor vlinders en libellen wel het
belangrijkste grasland. Dit komt vooral door de
structuur, met veel luwte en zon en een goed
ontwikkelde bosrand met veel bloeiende planten
en struiken.

1
2

3

4

Nummering van de graslandjes in

De bosranden zijn, vooral langs de graslandjes,
het bos
goed ontwikkeld met bramen, meidoorn en
andere bloeiende struiken. Deze randen hebben zeer hoge waarde voor vlinders en
libellen.

Grasland met plassen
Het grasland met plassen bestaat uit ca. 19 ha verpacht grasland, ruigte en 4,8 ha open
water. In dit deel bevindt zich ook een restant van een voormalig gronddepot met een
oeverzwaluwkolonie.
Vogels, vlinders en libellen hebben hun laagste dichtheid op dit grasland. Het wordt
grotendeels verpacht en intensief gebruikt. In het regelmatig gemaaide korte gras is
geen nectar aanwezig, geen beschutting en geen plek voor eitjes of rupsen. De oevers
van de plassen worden ook intensief beheerd. Er komen dan ook weinig libellen voor.
Het zuidoostelijk deel bestaat uit ruigte. Hier liggen, in ruggen, restanten van
gronddepots en lager gelegen stukken staan een deel van het jaar onder water.

Broedvogels
In 2012 zijn 65 vogelsoorten broedend vastgesteld in de Kamperhoek. Hiervan staan 10
soorten op de Rode Lijst. (zomertaling 1 paar, slobeend 1, watersnip 1, koekoek 2, gele
kwikstaart 2, nachtegaal 4, snor 3, grote karekiet 1, grauwe vliegenvanger 2 en
wielewaal 1). Andere bijzondere soorten of soorten met hoge aantallen waren onder
andere: bruine kiekendief 2, ijsvogel 1, kleine bonte specht 1, oeverzwaluw 510 en
baardman 6.
Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het volledige beheerareaal. In de hierna
volgende tabellen gaat het om de aantallen exclusief het graslanddeel, dat niet in alle
jaren in geïnventariseerd.
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Watervogels
De aantallen watervogels zijn toegenomen. Na uitvoering van het OBN project in 2001 is
de oppervlakte water vergroot en vooral de waterkwaliteit enorm verbeterd. Ook de
vestiging van de grauwe gans draagt bij aan de stijging.

Soort
Watervogels

1998 2001 2003 2006 2012
7
3
16
19
23

Rietvogels
De totale aantallen rietvogels laten een enigszins fluctuerend beeld zien. Hoge aantallen
in 1998 gevolgd door de laagste aantallen slechts drie jaar later, vlak voor uitvoering
van het OBN project. In de jaren daarna zijn de aantallen op een redelijk hoog niveau
met een dipje in 2006.
Opvallend is dat de meer kritische soorten het de laatste jaren goed doen: snor en grote
karekiet hebben zich gevestigd en baardman en bruine kiekendief zijn weer terug van
weggeweest.

Soort
Rietvogels

1998 2001 2003 2006 2012
61
27
56
45
54

Struweelvogels
Ook de struweelvogels halen in 1998 de hoogste totaal aantallen. In 2001 zijn ze op het
laagste niveau. De laatste jaren liggen de aantallen op een stabiel niveau daar tussenin.
Spotvogel, fazant, braamsluiper, matkop en zomertortel zijn verdwenen uit het gebied.
Al deze soorten doen het ook landelijk (zeer) slecht. Sprinkhaanzanger en
roodborsttapuit hebben zich gevestigd in de Kamperhoek. Ook dit is in overeenstemming
met de landelijk positieve trend van deze soorten.
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Soort
Struweelvogels

1998 2001 2003 2006 2012
68
41
50
56
52

Bosvogels
De bosvogels laten (m.u.v. 2001) een langzame stijging zien. De boomklever heeft zich
inmiddels ook gevestigd in de Kamperhoek. Soorten als appelvink en grote bonte specht
nemen in aantal toe. De houtsnip is, net als in veel andere Flevolandse bossen,
verdwenen. De wielewaal heeft zich recentelijk gevestigd.

Soort
Bosvogels

1998 2001 2003 2006 2012
26
14
26
33
40
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Oeverzwaluw
Oeverzwaluwen broeden al jaren in de Kamperhoek. In de jaren ‘80 is in het gebied is
een kunstwand geplaatst. Hier broedden jaarlijks enkele tot tientallen paartjes. Na
uitvoering van het OBN project zijn grote hoeveelheden grond in depot op het grasland
gelegd. Hier kwamen ook al snel oeverzwaluwen tot broeden. Een deel van het depot is
om deze reden blijven liggen. In deze grondbult broeden nu jaarlijks honderden
oeverzwaluwen. De afgelopen jaren was hier de grootste kolonie van Nederland
gevestigd met ca 1.100 nesten in 2014.

Oeverzwaluwkolonie in de Kamperhoek

Libellen
De Kamperhoek is een van de belangrijkste en rijkste libellengebieden van Flevoland.
Ook op een landelijke schaal is het gebied bijzonder. Er zijn 35 soorten waargenomen.
De vroege glazenmaker en de glassnijder, twee soorten die een aantal jaar geleden nog
op de rode lijst stonden, komen in spectaculaire aantallen voor. Er zijn waarnemingen
van grote wolken glassnijders die bejaagd werden door boomvalken, smellekens en een
roodpootvalk.
De laatste jaren vestigen zich steeds meer soorten van laagveenmoerassen in de
Kamperhoek. Waarschijnlijk fungeren de Wieden-Weeribben als brongebied voor deze
soorten. Het gaat hierbij om soorten als: bruine korenbout, gevlekte glanslibel
(bedreigd), gevlekte witsnuitlibel (kwetsbaar), venwitsnuitlibel (kwetsbaar), noordse
witsnuitlibel en noordse winterjuffer (bedreigd).
In de droogvallende plassen nabij de oeverzwaluwkolonie komt de bijzondere tengere
grasjuffer voor, een soort van pionier situaties. Daarnaast zijn bruine winterjuffer,
vuurlibel, weidebeekjuffer, zwervende heidelibel, zwarte heidelibel en geelvlekheidelibel
als meer bijzondere soorten vermeldenswaardig.

Vlinders
De Kamperhoek is ook voor vlinders een belangrijk gebied. Er komen 23 soorten
dagvlinders voor. De algemene soorten komen, dankzij de gestuwde trek, soms in grote
aantallen voor.
In de graslanden komt een aantal soorten echte graslandvlinders voor die in Flevoland
niet algemeen zijn en het ook landelijk moeilijk hebben: kleine vuurvlinder,
icarusblauwtje, bruin zandoogje, groot dikkopje (gevoelig) en bruin blauwtje (gevoelig).
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Ook het voorkomen van eikenpage en de losse waarnemingen van argusvlinders zijn
vermeldenswaardig.
Meest bijzonder is het voorkomen van de grote vos (ernstig bedreigd). Deze soort, bezig
aan een landelijke opmars, wordt tegenwoordig jaarlijks gezien in de Kamperhoek. De
Kamperhoek is een van de eerste gebieden waar eileg van deze soort is vastgesteld.
Opvallend en intrigerend zijn ook de waarnemingen van de grote weerschijnvlinder
(ernstig bedreigd) in 2010 en 2014. Mogelijk dat deze (moeilijk vast te stellen) soort met
een kleine populatie in het gebied voorkomt of zich er gaat vestigen.

Grote vos in de Kamperhoek
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5. Recreatie
Aan de ene kant heeft de Kamperhoek de recreant van alles te bieden, aan de andere
kant zijn de voorzieningen en mogelijkheden beperkt.
De Kamperhoek is een afwisselend en interessant gebied met hoge aantallen en
diversiteit aan planten en vogels. Een lange afstandsroute ‘Het Pionierspad’ loopt door
het gebied, er zijn observatiehutten en er is een kunstroute ‘Nieuw Verleden’.
De Kamperhoek ligt echter ver van woonkernen en niet aan een doorgaande route. Er is
geen parkeerplaats, de meeste paden zijn (erg) nat, en een deel van de paden door het
bos is afgesloten vanwege gevaarlijke afstervende bomen. Het moerasdeel is alleen
onder begeleiding toegankelijk.
Hoeveel bezoekers er komen is onbekend, maar er komen wel redelijk wat mensen. Een
groot deel is natuurliefhebber, maar ook voor een klein ommetje komen er bezoekers.
Een deel neemt de hond mee, wat niet is toegestaan. Ondanks dat het afgesloten is,
komen er ook mensen in het moerasdeel. Illegale activiteiten (visstroperij en vogels
vangen) komen ook voor.

Recreatievoorzieningen











parkeren kan langs de weg
halfverharde, voor auto’s geschikte, beheerweg van de Visvijverweg tot aan de
ringerskeet
wandelpaden (gras/klei) in het bosdeel
observatiehut “De Oeverzwaluw” in het grasland met zicht (op afstand) op het
moeras
observatiehut “De Roerdomp” in het moeras (alleen bij excursies)
twee informatiepanelen
objectborden en toegangsborden
er is een geel gemarkeerde route. Deze staat echter nergens beschreven of vermeld
gebiedsfolder
op de website van Het Flevo-landschap is informatie te vinden

Overige Voorzieningen








slagbomen
hek over beheerweg om moerasdeel af te sluiten
twee niet meer toegankelijke en bruikbare observatiehutten (“Rietgors en Rossignol”)
ringerskeet
boot met boompaal (voor beheer en monitoring)
aanlegsteiger voor boot met afdak nabij “De Roerdomp”
aanlegsteiger voor boot op het eiland
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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 Kamperhoek 2014’.

6.1 Haagbeuken- en essenbos N14.03
Het beheertype zal met het huidige beheer in stand kunnen worden gehouden op de
relatief hoge kwaliteit die het nu heeft. Aandachtspunt is wel de essentaksterfte.

Vergroten variatie (bevoordeling van haagbeuk, bosranden, meer
structuurvariatie)
Het bevoordelen van de haagbeuk is niet goed gelukt. Dit doel is niet noodzakelijk voor
het functioneren van het bos en zal niet langer nagestreefd worden.
Structuur is er behoorlijk in het bos en de om- en inliggende graslanden. Bosranden zijn
redelijk aanwezig maar verbetering is mogelijk, zeker wat betreft de ontwikkeling van
zomen.

Verbeteren mantel-zoom (op grote schaal onder hoogspanningsleiding)
Onder de hoogspanningsleiding is veel struweel aangeplant. Een behoorlijk deel van de
aanplant is, door natte omstandigheden, niet aangeslagen. Els overheerst. Dit doel
behoeft de komende beheerplanperiode aandacht.

Houtproductie
Het bos in de Kamperhoek is klein, de bodem is vochtig tot nat en vanwege het
afsterven van bomen is er ecologisch geen noodzaak tot dunnen. Er zal dan ook geen
houtoogst of (meer) plaats vinden in de Kamperhoek. Mogelijk kan het wel nodig zijn om
bij een calamiteit (stormschade, essentaksterfte) hout af te voeren.

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
matig
goed
slecht

Op de lange termijn is het mogelijk om op flora en fauna ‘goed’ te scoren. De totaalscore
wordt dan ook ‘goed’.

6.2 Kruiden- en faunarijk grasland N12.02
De graslanden 1-4 hebben een behoorlijke kwaliteit. Met het huidige beheer zullen deze
in stand blijven en in kwaliteit verbeteren.
Het verpachte grasland heeft een zeer lage kwaliteit en voldoet momenteel zelfs niet aan
de afbakening. Het is soortenarm (alleen grassen van voedselrijke omstandigheden,
weinig kruiden) en eenvormig wat betreft structuur. Hier zal het beheer aangepast
moeten worden.
Het losse stukje grasland (schapenverpachting) is wel EHS en staat op de
natuurbeheerplankaart maar is niet aangevraagd. Ook dit deel voldoet waarschijnlijk niet
aan de afbakening.
In het bos is het grasland te ruim ingetekend op de natuurbeheerplankaart. Dit zal
worden aangepast.
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Kwaliteitsverbetering d.m.v. vernatting en verschraling
Vernatting (vooral van het grote grasland) is niet uitgevoerd. Ook in de in 2014
uitgevoerde hydrologische analyse wordt vernatting dringend geadviseerd. Niet alleen
zal de waarde van het grasland na vernatting toenemen, het heeft ook een positief effect
op het functioneren van het moeras. Bijkomend voordeel is dat er vanuit de
observatiehut veel meer te beleven valt.
De verschraling heeft op de kleine graslanden geleid tot een hoge(re) kwaliteit. Op het
grote verpachte grasland is daar nog weinig van te merken. Deels omdat daar tot voor
enkele jaren intensief bemest werd.

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

goed
matig
matig

Dit is voor een grasland in Flevoland een goede score. Er zijn echter grote verschillen
tussen de verschillende graslanddelen in de Kamperhoek. De graslanden in het bos
hebben een hoge kwaliteit. Het grote grasland een lage.

6.3 Moeras N05.01
Het moeras functioneert redelijk. Belangrijkste knelpunt is het gebrek aan
(peil)dynamiek. Risicofactor is de waterkwaliteit van het aangevoerde water. De laatste
jaren blijkt het peil constant te zijn geweest (geen verschil tussen zomer en winter). Het
peilbeheer zal er de komende jaren op gericht zijn om zo min mogelijk water aan te
voeren en een verschillend zomer- en winterpeil in te stellen. Het overige beheer kan
gecontinueerd worden.

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

matig
goed
goed
slecht

Op termijn is ‘goed’ haalbaar.

6.4 Zoete plas N04.02
Voor de plassen geldt hetzelfde als voor het moeras. Er is meer aandacht nodig voor de
kwaliteit van de wateraanvoer en een meer natuurlijk peilbeheer). Daarnaast kan de
structuur van de oevers worden verbeterd door minder frequent beheer. De zoete plas in
het moeras zal op de natuurbeheerplankaart aan het beheertype ‘moeras’ worden
toegevoegd.
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SNL
De (totaal)kwaliteitsscore van de zoete plassen is ‘matig’. Voor de verschillende
onderdelen zie de tabel hieronder.
structuur
flora en fauna
milieu en water
ruimtelijk

goed
slecht
matig
goed

Het water in de Kamperhoek heeft een redelijke kwaliteit. Niet alle parameters zijn goed
bekend, maar het water kent een goede structuur en redelijke milieu-, chemische- en
ruimtelijke condities. De slechte score voor flora en fauna wordt deels veroorzaakt door
het ontbreken van kennis over de aanwezige waterplanten- en vissoorten.

6.5 Oeverzwaluwwand: behoud
De oeverzwaluwwand functioneert goed. In 2014 was het de grootste kolonie van
Nederland. Het huidige beheer kan worden voortgezet. Flinke vernatting van de
graslanden is voor behoud van de aantallen (of zelfs verdere stijging) van belang.
De kunstwand wordt al enkele jaren niet meer onderhouden. Er broedden slechts enkele
paartjes. De wand is alleen met een boot te bereiken en te beheren. Deze wand zal niet
meer worden onderhouden.

6.6 Recreatie: faciliteren
De voorzieningen in de Kamperhoek zijn beperkt, net als de bezoekersaantallen. De
aantallen stijgen overigens wel. Feitelijk is alleen het bos en een klein deel van het
grasland opengesteld. De paden zijn voornamelijk graspaden. De half verharde weg
dient vooral voor de ringers en het beheer. De kunstroute is in verval en matig
beleefbaar (deel van de paden is niet meer onderhouden). De observatiehut staat op een
plek waar (zeer) weinig te zien is. Bij flinke vernatting van de graslanden kan hier echter
een zeer aantrekkelijk vogeleldorado ontstaan waar ook veel bezoekers op af zullen
komen. Ook de oeverzwaluwwand biedt mogelijkheden om mensen van dichtbij van
spectaculaire natuur te laten genieten. Hier zouden schermen o.i.d. zeer interessant zijn.
De laatste jaren is er parallel aan de toegenomen recreatie ook een toename in illegale
activiteiten. De hekken en andere afsluitingen worden soms gesaboteerd (leidt tot hoge
kosten).

Vogelringgroep De Glinte
De vogelringgroep is een belangrijke partner in het gebied. De afgelopen jaren waren er
diverse wederzijdse onduidelijkheden en daarmee soms frictie. Om dat op te lossen
zullen er goede (schriftelijke) afspraken gemaakt worden.
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Deel III
Visie en doelen
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7. Visie
De geschiedenis en de ligging maken de Kamperhoek tot een uniek
gebied.

Algemeen

De Kamperhoek is een zeer waardevol natuurgebied dat van
internationaal belang is. De natuurwaarden zijn samen met de
cultuurhistorische waarden en het landschap aantrekkelijk voor de
recreant die vooral zal komen voor beleving. De natuurwaarden staan
voorop.
Hieronder worden de afzonderlijke doelen behandeld in volgorde van
(afnemende) belangrijkheid.

De Kamperhoek is een belangrijke (kleine) schakel in de Natte As van
Europa. Het functioneren als oevergebied van het IJsselmeer/Ketelmeer
maakt het waardevolle deltanatuur. Voor trekvogels is het gebied van
internationaal belang. Op de Nederlandse schaal is het een belangrijk
onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk en belangrijk voor libellen,
moerasvogels, dagvlinders en de oeverzwaluw.
Natuur is de belangrijkste functie van de Kamperhoek. De andere doelen
zijn hier ondergeschikt aan.
Het beheer van de Kamperhoek zal zich richten op een zo ‘compleet
mogelijk moerasecosysteem’. Open water, rietland, nat grasland en
vochtig bos zijn de essentiële onderdelen van dat systeem.

Natuur

Water is hierbij het verbindende en sturende element. Een goede
waterhuishoudkundige situatie is essentieel voor het duurzaam behoud
van het gebied en de waarden. Voldoende water, een zo natuurlijk
mogelijk peilregime en een goede waterkwaliteit zijn de belangrijkste
aandachtspunten. Door de graslanden en het bos te vernatten zullen
deze (veel) meer bijdragen aan het ecosysteem en de waarden verder
verhogen.
In de Kamperhoek is het streven om zoveel als mogelijk ruimte te geven
aan ‘natuurlijke processen’. Belangrijkste aspect is een hoog peil dat een
zo natuurlijk mogelijke seizoensfluctuatie volgt. Dit zal uiteraard wel
kunstmatig moeten worden geregeld. Begrazing van het grasland en een
deel van het bos zal daar voor natuurlijke dynamiek zorgen. In het bos
zal de vernatting (samen met de essentaksterfte) dynamiek brengen.
Het vegetatiebeheer van het rietland zal op een meer kunstmatige
manier worden uitgevoerd
Op het niveau van soorten zal het beheer zich richten op het behoud van
de oeverzwaluwkolonie. De oeverzwaluw is ook een uitgesproken soort
van dynamische Deltanatuur.
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Recreatie

De Kamperhoek is vooral een belevingsgebied. Er is van alles te zien,
beleven en ervaren op het gebied van natuur, cultuurhistorie en
landschap.
Voor de recreant die alleen komt om “er even uit te zijn” of om een
ommetje te maken is het gebied minder interessant. Het gebied is niet
groot, de weinige paden zijn vrij nat, honden zijn niet toegestaan en een
groot deel van de Kamperhoek is niet vrij toegankelijk.
Ook omdat de Kamperhoek een van de weinige gebieden van Het Flevolandschap nabij Dronten en Swifterbant is, zal er wel op ingezet worden
op vergroting van de belevingsmogelijkheden.
Het kwetsbare moeras (met ringstation) en de oeverzwaluwkolonie
kunnen niet vrij toegankelijk zijn maar zullen wel beter beleefbaar
worden.
De aanwezigheid van een vogelringstation, aan een grote trekroute, is
vooral voor wetenschappelijke doelen belangrijk. Daarnaast kan het ook
benut worden voor educatie.

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische geschiedenis van het gebied is uniek en van groot
belang geweest voor het natuurbeheer in Nederland. Het eerste
‘natuurbouw’project van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft
de aanzet gegeven voor de natuurontwikkelingsprojecten in Nederland
van de laatste decennia. Daarnaast is de Kamperhoek ook een
interessante locatie voor de periode van de Zuiderzeewerken en een
geode plek om dat verhaal te laten zien. De prehistorische resten van de
Swifterbantcultuur horen ook bij de belangrijke cultuurhistorische
waarden van het gebied.
De cultuurhistorische waarden zullen worden beschermd en zoveel
mogelijk beleefbaar gemaakt worden.

Landschap is, ook in de Kamperhoek, de resultante van het samenspel
van menselijk gebruik en inrichting en de ‘ongecontroleerde’ groei van
‘natuur’.
Landschap

De Kamperhoek markeert het einde/begin van Oostelijk Flevoland. Vanaf
de A6 en de Ketelmeerdijk is het gebied goed zichtbaar, duidelijk
‘anders’ en redelijk beleefbaar.
Het landschap in de Kamperhoek biedt een grote variatie op een klein
oppervlak met drie karakters.
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8. Doelen
Natuur
Hoofddoel 1
Hoofddoel 2

Zo compleet mogelijk deltamoerassysteem
Zoveel mogelijk sturing door natuurlijke processen

Moeras (SNL 05.01)
Doel 1
Doel 2
Doel 3

Behoud en verhoging van de aantallen moerasbroedvogels
Behoud en verhoging van de aantallen libellen
Behoud en ontwikkeling van de soortenrijke flora van de zandige dijkjes

Haagbeuken- en essenbos (SNL 14.03)
Doel 4
Doel 5

Ontwikkelen van structuurrijk en vochtig bos
Meer dood hout

Kruiden- en faunarijk grasland (SNL 12.02)
Doel 6
Doel 7
Doel 8

Behoud en ontwikkeling van de structuur- en bloemrijke graslandjes in het
bos
Ontwikkelen van plas-dras en nat grasland
Ontwikkelen van structuur- en bloemrijk grasland

Zoete plas (SNL 04.02)
Doel 10
Doel 11

Garanderen van voldoende water voor de wateraanvoer
Ontwikkelen van structuurrijke oevers

Oeverzwaluwkolonie
Doel 12

Behoud en bescherming van de oeverzwaluwkolonie

Recreatie
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Doel 4

Beleefbaar maken van de Kamperhoek in al haar facetten
Voor de bezoeker begaanbaar houden van de Kamperhoek
Behouden van rust in het moeras en beschermen van de
oeverzwaluwkolonie
Faciliteren van de ringplek

Cultuurhistorie
Doel 1
Doel 2

Behoud en bescherming van de archeologische resten
Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de cultuurhistorische
waarden

Landschap
Doel 1

Verbeteren van de zichtbaarheid van de Kamperhoek
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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 compleet mogelijk deltamoerassysteem

Dit wil zeggen dat in de Kamperhoek naast open water en rietland (nat tot droog) ook
natte en droge graslanden, struweel en vochtig tot nat (moeras)bos aanwezig is. Zie
hieronder voor de uitwerking van deze verschillende elementen. Voldoende (veel) water
en (natuurlijke) peilfluctuaties zijn essentieel voor een deltamoerassysteem.
Hoofddoel 2

Zoveel mogelijk sturing door natuurlijke processen

Ondanks de geringe oppervlakte zal zoveel mogelijk sturing door natuurlijke processen
plaats vinden. Een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer is, voor het hele gebied en alle
natuurtypen, daarom van groot belang. Begrazing is daar (in een deel van het gebied)
een belangrijke aanvulling op. Voor een groot deel van de Kamperhoek is dan verder
geen of weinig (natuur)beheer nodig. Uitzonderingen zijn vooral het vegetatiebeheer in
het moeras, daarnaast het vegetatiebeheer op kleine geïsoleerde graslandjes en het
beheer van de oeverzwaluwkolonie.

Moeras (SNL 05.01)
Doel 1

Behoud en verhoging van de aantallen moerasbroedvogels

Voor dit doel zijn een aantal zaken belangrijk. Uiteraard is het beheer van het moeras
hiervoor van groot belang. Echter ook goed functionerend grasland, struweel (en bos),
met goed ontwikkelde overgangen, is hiervoor van belang. Het beheer van deze delen
wordt verderop behandeld. Voor het moeras gaat het om water- en vegetatiebeheer.

Waterbeheer
Essentieel voor het moeras is voldoende water, zeer belangrijk is een zo natuurlijk
mogelijk peilbeheer.
Voldoende water
De basis voor voldoende water is het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen
water. Alleen als het maximale peil (-3,50 mNAP) wordt overschreden zal er water
worden afgevoerd. Het maaien van riet (zie vegetatiebeheer hieronder) moet dan ook
worden uitgevoerd zonder water af laten.
Om voldoende water in het moeras te hebben en te garanderen is (naast het maximaal
vasthouden) ook wateraanvoer nodig. Water wordt aangevoerd vanaf de plassen in het
grote grasland. Ook in deze plassen en het grasland geldt dat het zaak is om maximaal
eigen water vast te houden. Onderzocht zal worden hoe het peil in deze delen hoger (en
natuurlijker) kan worden. Maatregelen om dat te realiseren zullen er dus ook op gericht
zijn om zoveel mogelijk gebiedseigen water in de plassen vast te houden.
Indien het peil in de plassen te laag wordt voor wateraanvoer naar het moeras EN
wateraanvoer nodig is! (zie peilbeheer), kan gebiedsvreemd water worden aangevoerd.
Omdat dat water (vooral dijkse kwel) van mindere kwaliteit (vooral voedselrijker) is dan
het gebiedseigen water (vooral regen), is het zaak om deze aanvoer tot een minimum te
beperken.
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In de praktijk betekent dit dat pomp 1 (kaart pagina 11) standaard uit staat. Alleen in
periodes dat er onvoldoende water aanwezig is in de plassen en dat wateraanvoer
noodzakelijk is zal deze pomp aan worden gezet.
Peilbeheer
Een natuurlijk peil is essentieel voor de dynamiek in het moeras. Een natuurlijk peil
wordt als volgt gesimuleerd:
jan-mrt: ‘hoge stand’
apr-jun: ‘lage stand’
jul-sep: ‘pomp uit’

okt-dec ‘lage stand’

inslagpeil (pomp aan) -3,65 mNAP
uitslagpeil (pomp uit) -3,60 mNAP
er blijft 10 cm ‘berging’ over
inslagpeil -3,80 mNAP
uitslagpeil -3,75 mNAP
peil mag dalen tot ca. -4,0 mNAP
Handmatige inschakeling door beheerder op ‘lage stand’
indien nodig (bijvoorbeeld: peil van -4 mNAP dreigt te
worden onderschreden en er is geen regen voorspeld). Het
pompsysteem hoeft niet aan te blijven tot ‘lage stand’ is
bereikt. Omdat controle en onderhoud van pompsysteem
toch plaatsvindt, kost deze maatregel geen extra tijd.
inslagpeil -3,80 mNAP
uitslagpeil -3,75 mNAP

Peilen van de (afvoer)stuwen
Stuw 1 (tussen plasdeel en rietdeel, noordzijde): -4,00 mNAP
Stuw 2 (tussen plasdeel en rietdeel, zuidzijde): -3,50 mNAP
Stuw 3 (aflaat ‘rietveld’):
-3,50 mNAP
Stuw 4 (aflaat ‘plasdeel’):
-3,45 mNAP

(rietdeel voldoende water)
(geen waterverbinding)
(de functionele overloop)
(afvoer vooral via rietdeel)

Pomp 2 zal opnieuw ingesteld moeten worden om bovengenoemde ‘standen’ en in- en
uitslagpeilen mogelijk te maken.
LET OP: Op het kaartje op pagina 11 staat de situatie van 2014 vermeld. De peilen voor
de komende beheerplanperiode zijn als hierboven beschreven.

Vegetatiebeheer
Vanwege het ontbreken van grootschalige dynamiek en de relatief geringe oppervlakte
van het moeras is vegetatiebeheer noodzakelijk. Jaarlijks wordt op kaart bijgehouden
wat er gemaaid wordt.
Waterplanten
Het maaien van waterplanten in de plas is niet nodig en voor natuurdoel 2 zelfs
schadelijk. Op de langere termijn (met een jaar of 10-15) zal het nodig zijn om (delen
van) de plas te baggeren.
Riet
Rietbeheer kan twee doelen hebben: rietgroei tegengaan/terugzetten of juist het
stimuleren van vitaal jong riet. Maaimethode en maaitijdstip hangen af van het doel.
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Plasdeel
Om dichtgroeien van de plas te voorkomen wordt elk jaar een deel (ca. 20 %) van de
rietvegetatie afgemaaid met een maaiboot en afgevoerd. Dit wordt gefaseerd
uitgevoerd:
 nooit gemaaide delen
 langdurig niet gemaaide delen (tot 8 jaar)
 regelmatig gemaaide delen (eens per ca. 3 jaar)
 frequent gemaaide delen (jaarlijks tot eens per twee jaar)
Maaien met een maaiboot gebeurt onder water, het is daarmee een vorm van
rietbestrijding. Er zal bekeken worden of met de maaiboot ook boven (ca. 15 cm.) het
maximale waterpeil gemaaid kan worden. Als dat kan dan zal ca. een kwart boven
waterniveau worden gemaaid, de rest onder water. Het is daarbij zaak om ook daar
variatie in maaifrequentie aan te brengen. Dit maaien zal eind zomer/herfst uitgevoerd
worden.
Rietvelddeel
Het rietvelddeel is het meest geschikt om op grotere oppervlakte vitaal watterriet te
ontwikkelen en behouden. Het maaibeheer (van de afgelopen jaren) waarbij het peil
wordt verlaagd, riet gemaaid en het peil weer wordt opgezet leidt niet tot vitaal
watterriet. (Doordat de holle stengels vol water lopen en verrotten). De komende jaren
zal er daarom worden geëxperimenteerd met een andere aanpak: Er zal geen water
worden afgelaten.
Maaien dient bij voorkeur plaats te vinden rond januari. Maaien gebeurt met aangepast
materieel (wat veel gebruikt wordt voor rietteelt) of bij ijsbedekking met een ijsmaaier.
Ook kan, langs de randen, geëxperimenteerd worden met maaien boven waterpeil met
de maaiboot en/of het werken met een maaikorf met lange arm.
Indien dit meerder jaren niet lukt dan kan er voor gekozen worden om wel het peil te
verlagen (nazomer/herfst) en te maaien. Daarbij zal het riet zo hoog afgemaaid worden
dat de stengels (ca. 15 cm.) boven maximaal waterniveau blijven als het peil weer wordt
opgezet.
Ook hier gevarieerd maaien. Dat wil zeggen delen regelmatig maaien, delen infrequent
maaien en delen (vrijwel) nooit maaien.
Oevervegetatie
De oevers langs de beheerpaden worden, gefaseerd, met een maaikorf gemaaid. Het
maaisel moet worden afgevoerd. Dit maaibeheer zorgt voor variatie in oevermilieus en is
daarmee ook zeer belangrijk voor natuurdoel 2. Elk jaar wordt in totaal ongeveer een
derde gemaaid. Delen elk jaar maaien andere delen eens per twee tot vier jaar en delen
niet (of pas bij optredende verbossing).
Struweel en bos
Het eiland in de plas wordt vrijgehouden van opgaande houtige beplanting. Deels door
begrazing en deels in handbeheer.
Het is wenselijk om het maaiveld van het eiland te verlagen tot ongeveer het waterpeil.
Dit kan, omdat de oeverzwaluwkunstwand haar functie heeft verloren. Het is echter een
ingrijpende en kostbare maatregel. Zeker omdat het waarschijnlijk niet mogelijk is
(vertroebeling, verlies waterdiepte) om de grond in de omliggende plas te deponeren.
Eventueel kan dit t.z.t. in combinatie met het baggeren van de plas worden uitgevoerd.
Deze maatregel leidt wel tot een flinke verlaging van de beheerinspanning die nu
geleverd wordt om verbossing op het eiland tegen te gaan.
Verder is het in het moeras waarschijnlijk niet nodig om de bestaande struwelen en
bosjes te beheren. Met een hoog peil en een seminatuurlijke peildynamiek zal er geen
grootschalige verbossing optreden. In totaal mag ca. 20 % van het moeras bedekt zijn
met struweel/bomen. Dat betekent dat het struweel de komende periode flink moet
worden terug gedrongen. Met name in de noordpunt van het moeras wordt weinig
struweel nagestreefd. Langs de zuidelijke rand mag het vitaler en hoger zijn.
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Doel 2

Behoud en verhoging van de aantallen libellen

Het moeras is voor de meeste libellensoorten de belangrijkste kraamkamer. De larven
leven één tot enkele jaren in het water van het moeras. Echter voor veel soorten libellen
is het bos, met open plekken en bosranden, een essentieel onderdeel van hun
leefgebied. Libellen besteden een groot deel van hun (korte) adulte leven in het bos,
grasland en struweel. Daar foerageren, rusten en slapen ze. Voor soorten als de tengere
grasjuffer zijn de droogvallende laagtes in het grasland het voortplantingsbiotoop. Deze
andere onderdelen van het libellenbiotoop worden verderop behandeld.
Om het voortplantingshabitat van de meeste soorten in stand te houden is het zeer
belangrijk om de waterkwaliteit in het moeras goed te houden. Daarvoor is het
belangrijk om zo min mogelijk water aan te voeren (het aangevoerde water is relatief
voedselrijk). Door het eerder beschreven peilschema te volgen wordt dit gerealiseerd.
Daarnaast is het belangrijk om de huidige diversiteit aan water- en oeverbiotopen te
behouden (zie vegetatiebeheer).
Doel 3

Behoud en ontwikkeling van de soortenrijke flora van de zandige
dijkjes

De dijkjes vertonen een interessante floristische ontwikkeling en vormen een belangrijk
microhabitat in het moerassysteem. Ze worden één keer per jaar gehooid in de periode
augustus-september. Vanwege de toegankelijk- en begaanbaarheid wordt de tussendijk
(tussen plas- en rietdeel) meestal ook in mei/juni gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd
(naar buiten het gebied).

Haagbeuken- en essenbos (SNL 14.03)
Vanwege de kleine oppervlakte, de (vochtige tot) natte omstandigheden en de
recreatiedruk is het in de Kamperhoek niet rendabel om structureel hout te oogsten.
Doel 4

Ontwikkelen van structuurrijk en vochtig bos

Voor dit doel is waterbeheer het belangrijkste instrument. Door de geomorfologische
gesteldheid sterker sturend te maken zal er op natuurlijke wijze meer variatie ontstaan
in de bostypen, met een sterker accent op de ecologisch meer waardevolle natte
bostypen (bijvoorbeeld Vogelkers-Essenbos). Hiertoe dient de drainerende werking van
het interne slotenstelsel te worden beëindigd, liefst door het volledig dempen van het
stelsel, en anders door (regelmatige) afdamming ervan. Waarschijnlijk is hiervoor geen
aanpassing van het peilbesluit nodig omdat er aan de peilinstelling in het betreffende
peilvak niets hoeft te veranderen (handhaving winterpeil van -4,7 en zomerpeil van -5,0
mNAP), en het in feite alleen aanpassingen betreft in de detailwaterhuishouding.
Bij de realisatie van een meer natuurlijke waterhuishouding zal wel rekening gehouden
moeten worden met de aanwezigheid van de elektriciteitsmasten en (wandel)paden in
het gebied. Omdat het een ingrijpende maatregel is, is het verstandig om het
hydrologisch functioneren van het bosdeel beter te begrijpen. Het is daarom zinvol om
de opname van de peilbuis in het bosgebied te hervatten, en wellicht ook enkele
peilbuizen bij te plaatsen. Zie voor een uitgebreidere analyse en beschrijving
“Ecohydrologische beschrijving De Kamperhoek” Bell Hullenaar 2014.
Begrazing (zie verder hieronder bij het kruiden- en faunarijk grasland) zal bijdragen aan
meer structuur en dynamiek. Op korte termijn zal een deel van het bos worden begraasd
(zie kaart 1). Op de langere termijn zal bekeken worden of een groter deel van het bos
begraasd kan worden, in samenhang met de uit te voeren vernatting.
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Bij eventuele uitvoering van vernattingswerkzaamheden in het bos zal ook gekeken
worden of er nog een laatste houtoogst plaats kan vinden. Met name een aantal
esdoornvakken komt hiervoor in aanmerking. De opbrengsten kunnen dienen om de
maatregelen te financieren.
Doel 5

Meer dood hout

Door het voorgestelde peilbeheer en de essentaksterfte zal het aandeel dood hout de
komende jaren (flink) toenemen. Afstervende en omgevallen bomen zullen dus alleen
worden verwijderd als dat echt noodzakelijk is (vanwege veiligheid bijvoorbeeld).

Kruiden- en faunarijk grasland (SNL 12.02)
Doel 6

Behoud en ontwikkeling van de structuur- en bloemrijke
graslandjes in het bos

De graslandjes zijn zich goed aan het ontwikkelen: de soortenrijkdom en hoeveelheid
structuur nemen toe.
Om deze in stand te houden en verder te ontwikkelen zullen de graslandjes (1-4) twee
keer per jaar worden gemaaid en afgevoerd. Dit zal plaats vinden in de periodes mei/juni
en september/oktober. Bij elke maaibeurt zal 15-20% van het oppervlak niet worden
gemaaid. Minstens 10% wordt een heel jaar niet gemaaid.
Voor het ontwikkelen van een complete zoom zal er ook ruigte worden ontwikkeld. Dit
kan door delen (langs de struwelen) eens per twee tot drie jaar te maaien en af te
voeren.
Het struweel in het grasland onder de hoogspanning (3) is deels afgestorven. Hier zal
bijgeplant worden. Mogelijk kan dit als onderdeel van de werkzaamheden t.b.v. de
toegankelijkheid van de hoogspanningsmasten, uit te voeren door TenneT.
De bosranden/struwelen worden, gefaseerd, ca. eens in de 10 jaar afgezet.
Doel 7

Ontwikkelen van plas-dras en nat grasland

Dit doel zal worden gerealiseerd op het grote grasland. Door ook hier te streven naar
een meer natuurlijke waterhuishouding zal het hele wateraanvoersysteem beter
functioneren en zal de ecologische waarde van het grasland aanzienlijk verbeteren.
Belangrijkste punt hierbij is verhoging van het winterpeil: in principe kan ook dit peil
gewoon naar maaiveldniveau worden verhoogd. Dit betekent meer concreet een
peilverhoging van -4,7 mNAP naar -4,2 mNAP. Waarschijnlijk is hiervoor een aanpassing
van het peilbesluit nodig, aangezien het hier om een peilverhoging in het betreffende
peilvak gaat. Deze flinke vernatting zal waarschijnlijk een grote aantrekkingskracht
uitoefenen op de (trek)vogels waardoor er vanuit de observatiehut veel meer te beleven
zal zijn.
Een beperkte vergraving waarbij ondiepe slenken worden gecreëerd zal sterk bijdragen
aan het behalen van dit doel. Een deel van deze werkzaamheden zal mogelijk uitgevoerd
kunnen worden door en in combinatie met het project van TenneT. Ook kan op deze
manier, indien nodig, lokaal grond worden gewonnen om sloten te dempen.
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Doel 8

Ontwikkelen van structuur- en bloemrijk grasland

Dit doel moet op het grote grasland nog bereikt worden. Om dat voor elkaar te krijgen
(en meer ruimte te geven aan natuurlijke processen) zal dit deel begraasd gaan worden.
Ook een deel van het bos zal in de begrazing worden meegenomen (zie kaart 1 voor het
begrazingsgebied). De omgeving van de oeverzwaluwkolonie en de observatiehut
worden niet begraasd. De pompsystemen zullen worden uitgerasterd. Momenteel zijn
het twee percelen, gescheiden door een sloot met slechts een smalle dam. Bij de
werkzaamheden van TenneT zal een bredere dam worden aangelegd die vervolgens ook
door de grazers benut kan worden.
De begrazing zal in ieder geval extensief zijn (maximaal 1,5 GVE per hectare grasland;
het bos en het water tellen niet mee voor de oppervlakte begrazingsgebied). Het exacte
aantal dieren is nog niet aan te geven en zal mede worden bepaald door het effect van
de vernatting en medebegrazing door ganzen. De ervaring op de Natte Graslanden bij de
Lepelaarplassen leert dat het aantal GVE in de praktijk vele malen lager kan komen te
liggen.
Jaarrondbegrazing geeft goede ecologische effecten. Echter, na vernatting en het
instellen van een meer natuurlijk peilbeheer, is seizoensbeweiding mogelijk beter en
meer in lijn met de natuurlijke dynamiek van dit soort systemen. (Grazers trokken pas in
de loop van de zomer, als het water was gezakt en de grasgroei op gang was gekomen,
naar dit soort graslanden.) Dit hangt er ook vanaf welk deel van het bos en de daarin
liggende graslandjes begraasd zal worden. Een combinatie van paarden en runderen
geeft de meeste diversiteit en dynamiek. Eén van beide soorten zou echter ook kunnen.
Het graslandje te oosten van de Beverweg, dat niet is ingediend voor SNL, blijft verpacht
onder de huidige voorwaarden (onder andere geen bemesting, geen
bestrijdingsmiddelen).

Zoete plas (SNL 04.02)
Doel 10

Garanderen van voldoende water voor de wateraanvoer

Door het peil (vooral in de winter) te verhogen in het graslanddeel zal ook meer water
beschikbaar zijn voor wateraanvoer. Bovendien is het van betere kwaliteit.
Wateraanvoer naar de bekkens vanuit de dijksloot moet, vanwege de voedselrijke
waterkwaliteit, zoveel mogelijk worden beperkt.
Doel 11

Ontwikkelen van structuurrijke oevers

Door meer structuur en variatie in de oevers te laten ontstaan zullen deze voor wateren moerasvogels en libellen veel belangrijker worden. De extensieve begrazing zal
waarschijnlijk zorgen voor redelijke dynamiek en differentiatie in de oevers. Toch kan
het noodzakelijk blijken (vooral voor het functioneren van het wateraanvoersysteem) om
delen van de oevers te maaien en af te voeren.
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Oeverzwaluwkolonie
Doel 12

Behoud en bescherming van de oeverzwaluwkolonie

Behoud van de oeverzwaluwkolonie gebeurt door het jaarlijks afsteken van de wand. De
afgestoken grond wordt aan de achterkant van het grondlichaam gestort. Mogelijk zal
het nodig blijken om eens in de 15-20 jaar de hele grondbult om te zetten om voldoende
structuur en stabiliteit te creëren.
Bescherming zal plaats vinden door het uitrasteren van de wand en omgeving. In eerste
instantie is dit om de grazers weg te houden van de kolonie. Het zal ook de menselijke
bezoekers meer op afstand houden.

9.2 Recreatie
Doel 1

Beleefbaar maken van de Kamperhoek in al haar facetten

Met beleefbaarheid wordt hier bedoeld: een geïnformeerde (d.w.z voorzien van kennis),
zintuigelijke (zien, horen, ruiken, voelen) ervaring opdoen. Over alle aspecten van de
Kamperhoek zal op de een of andere manier informatie worden gegeven. De natuur- en
cultuurhistorische waarden zijn het belangrijkst. De informatie kan op verschillende
manieren tot de bezoeker komen: informatiepanelen, folders, websites, uitleg door de
boswachter en nieuw te ontwikkelen multimediale mogelijkheden.
Momenteel is alleen een klein deel van het bosgebied toegankelijk. Om de Kamperhoek,
in alle facetten, beter beleefbaar te maken en omdat de grote sloot mogelijk gedempt
zal worden (zie 10.1 doel 4) en daarmee ook de “menskerende” functie zal verliezen,
kan het opengestelde deel vergroot worden. Bezoekers zouden dan een stuk over de
ringdijk kunnen lopen en daarmee het moeras veel beter kunnen beleven.
Het bosdeel kan momenteel worden beleefd door de avontuurlijke, geel gemarkeerde,
(laarzen)route. Deze zou van meer (digitale) informatie kunnen worden voorzien. Deze
gele route zou (zie boven) verlengd kunnen worden met een stuk langs het moeras en
naar het grasland (naar de observatiehut). Daarnaast zal de bezoeker duidelijk gemaakt
moeten worden dat er een, met geel gemarkeerde, wandelroute in het gebied is, dat
deze rondgaand is en ongeveer 2 kilometer lang. Dit, bij voorkeur, op een aangepast
infopaneel.
De vijf kunstwerken van de kunstroute liggen langs deze gele route en langs het
(opgeheven) Pionierspad. Het vergaan van deze kunstwerken is onderdeel van het
concept. Echter op een gegeven moment zal de bezoeker alleen nog maar rotzooi
ervaren ipv kunst. Er zal worden overlegd met de Kunstenaarsvereniging over het
opruimen van de echt vergane kunstwerken en, indien nodig, opknappen van de
informatievoorziening over de andere.
Het (natte) grasland kan vooral vanuit de observatiehut worden beleefd. Bij uitbreiding
van het opengestelde gebied kan ook het grasland beter beleefbaar worden. Bij de
uitvoering van de vernatting zal aandacht worden besteed aan een betere afscherming
van de route naar de observatiehut. Bijvoorbeeld door aanleg van een begroeide
plasberm langs de sloot. Daarop vooruitlopend zal één zijde van de sloot niet meer
worden gemaaid.
Bij de oeverzwaluwkolonie zal een kijkscherm worden geplaatst. Het is bij plaatsing zaak
om rekening te houden met het verplaatsen van de kolonie door het jaarlijks afsteken.
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Het grootste deel van het moeras is onder begeleiding van eigen boswachters, ringers of
(nog te ontwikkelen) vrijwilligers beleefbaar.
Bij de ingang(en) van het gebied zal goede informatie worden gegeven over de
recreatieve mogelijkheden (gele wandelroute, observatiehut), onmogelijkheden
(afgesloten moerasdeel) en de begrazing. Dat betekent nieuwe informatiepanelen.
De cultuurhistorie zal vooral beleefbaar worden door op relevante plekken informatie te
geven (infopaneel) of ernaar te verwijzen (klein bordje met link). Hetzelfde is ook zinnig
bij de planten en dieren. Bijvoorbeeld informatie over de grote vos of libellen bij de
graslandjes in het bos of over de oeverzwaluw bij de kolonie.
Doel 2

Voor de bezoeker begaanbaar houden van de Kamperhoek

De Kamperhoek is geen belangrijk recreatiegebied met bijvoorbeeld een grote dichtheid
aan comfortabele paden. Om echter de Kamperhoek te kunnen beleven moet het gebied
wel begaanbaar zijn. De paden mogen echter vochtig (of periodiek zelfs nat) of begroeid
met hoog gras zijn. Kijkhutten en -schermen en informatiepanelen moeten echter wel
goed onderhouden en zichtbaar zijn.
Momenteel is er zeer beperkte parkeergelegenheid bij de ingang aan de Visvijverweg. Op
termijn zou het nodig of wenselijk kunnen zijn om die uit te breiden. In overleg met de
gemeente Dronten zou er in de berm (bijv. grasbeton) meer parkeerplaats kunnen
worden gecreëerd.
Doel 3

Behouden van rust in het moeras en beschermen van de
oeverzwaluwkolonie

Vanwege de kleine oppervlakte van het moeras, de verstoringsgevoeligheid van de
natuurwaarden en de aanwezigheid van de ringerskeet en ringopstellingen is het
moerasdeel niet vrij toegankelijk. Illegale betreding wordt tegengegaan door bebording,
een hek over de halfverharde weg en de aanwezigheid van sloten aan de buitenrand van
het moeras. De laatste twee ‘afsluitingen’ zouden beter ingericht kunnen worden. Echter
uitvoering van de vernatting (en mogelijk vergroting van het begrazingsgebied) schept
nieuwe mogelijkheden om de afsluiting van het niet vrij toegankelijk deel te realiseren.
Een goede balans tussen beleving van het gebied en bescherming van de meest
kwetsbare delen zal een belangrijk onderdeel zijn van dat project
Ook de oeverzwaluwkolonie is kwetsbaar voor verstoring. Het raster dat hier geplaatst
wordt om grazers te weren zal ook illegale betreding tegengaan.
Doel 4

Faciliteren van de ringplek

De ringgroep De Glinte heeft een lange historie en ligt op zeer bijzondere plek voor
vogeltrek. Ringonderzoek is nuttig door het vergroten van kennis over de natuur en
daarmee uiteindelijk nuttig voor het natuurbeheer. Het Flevo-landschap zal de ringgroep
en haar activiteiten faciliteren. Dat betekent onder andere: onderhoud aan de wegen en
paden, het niet vrij openstellen van het deel waar geringd wordt en ander onderhoud in
de omgeving van het ringersgebouw en de ringplekken. De ringers voeren het klein
onderhoud zelf uit.
De natuurwaarden van het gebied zijn van groter belang dan het ringwerk. Bij het
peilbeheer zal dus geen rekening gehouden worden met de ringactiviteiten. Oogst en
opslag van (haard)hout is niet meer toegestaan. De toegangsweg zal zodanig worden
onderhouden dat deze voor terreinauto’s berijdbaar is. Dat betekent dat personenauto’s
mogelijk niet meer het hele jaar van deze weg gebruik zullen kunnen maken.
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Het uitvoeren van het CES wordt door het Flevo-landschap als essentieel onderdeel van
het ringwerk beschouwd.
Een en ander zal worden vastgelegd in een nog op te stellen
samenwerkingsovereenkomst.

9.3 Cultuurhistorie
Doel 1

Behoud en bescherming van de archeologische resten

De belangrijkste resten bevinden zich onder het grasland, het maaiveld is daar ook
verhoogd. Op deze plek zal niet worden gegraven. Daarnaast zal de voorgestelde
peilverhoging bijdragen aan duurzame bescherming van de archeologische resten.

Doel 2

Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de
cultuurhistorische waarden

Dit doel zal vooral moeten worden gerealiseerd door het verbeteren van de
informatievoorziening. Daarnaast zal (op relevante plekken) het landschap zodanig zijn
ingericht dat deze cultuurhistorie zoveel mogelijk zichtbaar is.

9.4 Landschap
Doel 1

Verbeteren van de zichtbaarheid van de Kamperhoek

Hierbij wordt gekeken naar de externe zichtbaarheid en de interne zichtbaarheid.
Wat betreft de externe gaat het erom dat passanten op de omliggende wegen zicht
hebben op de Kamperhoek. Aan de andere kant hebben deze (drukke) wegen een
verstorende werking en is het zaak om deze af te schermen middels beplanting. Ook is
het zaak dat vogels voldoende hoogte hebben voordat ze de wegen oversteken.
Op de snelweg wordt hard gereden daarom zal vooral vanaf de Ketelmeerdijk zicht op de
Kamperhoek worden gegeven, met name in de omgeving noordpunt. Daar zal wel weer
een struiklaag worden ontwikkeld. Enkel hogere bomen kunnen blijven staan.
Langs de Visvijverweg zal, in de omgeving van de oeverzwaluwkolonie, de grenssloot
drie keer worden gemaaid zodat er altijd goed zicht is vanaf de weg. Indien nodig voor
het zicht zal ook de (riet)begroeiing in de omgeving van de kolonie worden gemaaid en
afgevoerd. Dit is afhankelijk van het effect van de in te zetten grazers.
Voor de beleving in het gebied is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat het
moeras zichtbaar is vanuit de observatiehut. Deze zichtlijn zal ook worden begraasd.
Indien nodig zal er echter aanvullend worden gemaaid en afgevoerd (voorkeur) of
geklepeld.
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9.5 Overzicht maatregelen
‘Projecten’
 Begrazing fase 1
Hierbij wordt het gebied zoals aangegeven op kaart 1 begraasd. Er zal een raster langs
de buitenrand en rondom de pompen moeten worden aangebracht. Er lopen geen
wandelpaden door dit deel dus daar zijn geen voorzieningen voor nodig. Jaarrond
begrazing met een (behoorlijk) sociale kudde Herefords zal waarschijnlijk de pachtvorm
worden.
 Onderhoud Tennet
Voor groot onderhoud aan de hoogspanningsmasten moet een onderhoudsweg worden
aangelegd door het gebied. Deze zal blijven liggen. Deze zorgt voor een goede
verbinding van de graslanddelen voor de grazers en, bij extreem hoge waterstanden
voor een hoger gelegen terreindeel.
Daarnaast zal TenneT mogelijk een aantal werkzaamheden willen financieren/uitvoeren.
Bijvoorbeeld: kleine ondiepe vergraving in de buurt van de observatiehut, inplanten van
struweel onder de hoogspanningsleiding en creëren van een betere afscherming van het
pad naar de observatiehut.
 Vernatting bos en grasland
Voor een betere watervoorziening van het moeras (meer en betere kwaliteit water) en
het beter ecologisch functioneren van het grasland- en bosdeel is een peilverhoging en
een natuurlijker peilbeheer gewenst. Een en ander zal eerst goed moeten worden
onderzocht. Er zullen sloten gedempt (m.n. in bos) moeten worden en mogelijk ook
nieuwe moeten worden gegraven. Waarschijnlijk is een nieuw peilbesluit nodig. Ook zal
de fysieke afscheiding (middels sloot) van het afgesloten moerasdeel dan waarschijnlijk
komen te vervallen. Er kan dan meteen gekeken worden naar een nieuwe en betere
afscherming (zie ook begrazing fase 2) van het afgesloten deel en het openstellen van
een deel van het moeras. Onderdeel van dit project kan ook een laatste houtoogst zijn
(met als doel meer openheid in het bos te creëren voorafgaand aan begrazing en de
opbrengsten kunnen dienen om het projecten (deels) te financieren. In het graslanddeel
zal het aanleggen van ondiepe slenken leiden tot aantrekkelijke omstandigheden voor
vogels (en daarmee bezoekers)
 Begrazing fase 2
Na uitvoering van de vernattingsmaatregelen kan het hele bos begraasd worden. De dan
nieuw te plaatsen afrastering kan dan ook benut worden als nieuwe betere afscheiding
van het niet toegankelijke (moeras)deel. Publiek zal vanaf dan wel door begraasd terrein
lopen. Inrichting en informatievoorziening moet daarop afgestemd worden.

Onderzoeken


Hydrologisch onderzoek naar de effecten van en benodigde maatregelen voor
vernatting van het grasland- en bosdeel. Ten eerste zullen hiervoor de bestaande
peilbuizen maandelijks opgenomen worden en zullen er mogelijk nieuwe peilbuizen
bij worden geplaatste.
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Eenmalig








Opnieuw instellen en inregelen van de ‘hoge’ en ’lage‘ stand op pomp 2
Pomp 1 uitzetten
Instellen stuwen 1-4 op goede hoogte (zie peilbeheer)
Instellen stuw 5 op maximale hoogte (huidig peilbesluit -4,7 mNAP, in toekomst
hoger)
Informatie op diverse dragers (website, folder etc.) updaten
Nieuw infopanelen met informatie over wandelroutes, begrazing, afgesloten
moerasdeel, kunstroute
Overleg met de kunstenaarsvereniging over het opruimen van echt vergane
kunstwerken en de informatievoorziening over de andere kunstwerken

Regulier ‘nieuw’









Peilbeheer volgens schema
Pomp 1 alleen handmatig aan (en uit)zetten
Gefaseerd rietmaaien met de maaiboot, boven waterniveau, in het plasdeel van het
moeras
Maaien (rietvelddeel) van riet in januari.
Waterstanden opnemen van peilbuis in het bos en peilbuizen bijplaatsen
Ontwikkelen ruigtezoom op graslandjes 1-4 door delen langs het struweel eens per
twee tot drie jaar te maaien en af te voeren
Eén zijde van de sloot langs het pad naar de observatiehut niet meer schonen om
een betere afscherming te realiseren
Jaarlijks op kaart bijhouden wat er gemaaid is (alle vormen van vegetatiebeheer)

Regulier ‘oud’















Baggeren van de plas in het moeras (eens per 15-20 jaar)
Gefaseerd rietmaaien met de maaiboot, onder water, vanaf de plassen in het moeras
Gefaseerd korven van de oevers van het moeras en afvoeren van het maaisel
Struweel afzetten op het eiland en de noordelijkste struweelplukken in het moeras
Jaarlijks maaien en afvoeren van de dijkjes in het moeras
Graslandjes 1-4 twee keer per jaar maaien en afvoeren (15-20% laten staan). 10%
heel jaar niet maaien, 10% twee jaar niet maaien
Bosranden en struwelen op graslandjes 1-4 gefaseerd afzetten. Eens per ca. 10 jaar
Jaarlijks afsteken van de oeverzwaluwgrondbult
Eens in de 10-20 jaar volledig omzetten van de oeverzwaluwgrondbult
Maaien van de wandelroutes
Controleren en beheren van bos – en struweelranden langs paden
Onderhoud de gele paaltjes (vrijmaaien, schilderen en vervangen)
Beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen
Verpachten van graslandje ten oosten van de Beverweg.

Wensen







Afgraven van het eiland tot maaiveldniveau en afvoeren van de grond
Struweel bijplanten op grasland 3
Graven slenken in het grote grasland
Kijkscherm realiseren bij de oeverzwaluwkolonie
Verbeteren parkeermogelijkheden langs de Visvijverweg
Informatie aanbieden over de aanwezige cultuurhistorie en bijzondere soorten (bijv.
oeverzwaluw, grote vos)
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9.6 Financiële effecten beheerplan
De eenmalige maatregelen kosten geld maar leveren over het algemeen een reductie in
beheerkosten op. Uitzondering zijn de investeringen voor recreatie (kijkscherm,
informatiepanelen e.d.)
Met het nieuwe peilbeheer zal er minder water hoeven te worden opgepompt wat zal
zorgen voor een reductie in de electriciteitskosten.
Het vegetatiebeheer in het moeras wordt wat minder intensief. Daar staat tegenover dat
een deel van het beheer onder moeilijker omstandigheden (hoger peil en in januari)
wordt uitgevoerd.
Het afgraven en afvoeren van de grondbult op het eiland is kostbaar maar brengt wel
een flinke reductie van de beheerkosten en ecologische winst met zich mee.

10. Communicatie en participatie
De Vogelringgroep de Glinte is een belangrijke partner. Met hen zullen goede afspraken
worden gemaakt voor de komende jaren.
De Kunstenaars Vereniging Flevoland is de partner voor wat betreft de kunstwerken
langs het Pionierspad.
Met de gemeente Dronten zal worden overlegd over het creëren van een beperkte
parkeergelegenheid langs de Visvijverweg.
Met Waterschap Zuiderzeeland zal worden overlegd over het peilbeheer en, indien nodig,
aanpassen van de peilbesluiten.
Met Tennet zal worden overlegd over de door hen gewenste werkzaamheden en de
mogelijkheden voor door hen uit te voeren/financieren natuur verbeterende
maatregelen.
Met de diverse pachters zal overlegd worden over het beheer en de pachtvoorwaarden.
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11. Monitoring en evaluatie
De komende beheerplanperiode zal een aantal natuurwaarden in de Kamperhoek
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 monitoring van Zoete plas (N04.02) is nog niet duidelijk en zal mogelijk door de
Waterschappen worden uitgevoerd.
Monitoring Kamperhoek
N05.01=Moeras, N12.02=kruiden- en faunarijk grasland, N14.03=Haagbeukenessenbos
Monitoring

SNL

Jaar

N12.02
N05.01
N14.03

2025

N05.01
N12.02
N14.03

2017 steekproef 20%
2024

Vegetatiekartering

N05.01

2017

Broedvogels

N05.01
N12.06
N14.03

2017
2024

Dagvlinders

N12.02

2017 steekproef 20%
2024

Libellen

N05.01

2017
2024

Structuur

Flora

Toelichting/doel

Het is nog onduidelijk hoe
met steekproeven omgegaan
zal worden

alle BMP-B soorten
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Bijlage 1

Toponiemen Kamperhoek
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Bijlage 2

Beheerkaart Kamperhoek
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Bijlage 3

Bosstructuurkartering

In de Kamperhoek is ongeveer 40 ha bos
aangeplant tussen 1968 en 1971. Het bos van de
Kamperhoek is in 2014 geïnventariseerd op o.a.
boomsoort, boomhoogte, diameter, fase, dik
levend hout en dik dood hout.
Boomsoorten
Van de Kamperhoek is bekend dat wilg, linde, eik,
populier, es en esdoorn zijn aangeplant. Anno
2014 staan er:
- berk
- populier
- beuk
- spaanse aak
- esdoorn
- wilg
- eik
- zwarte els
- gewone es
- zoete kers
Door successie en dunningen is er veel veranderd
in het bos sinds de aanplant. De verdeling van
hoofdboomsoorten is te zien in het cirkeldiagram
hierboven. Berk, beuk, spaanse aak en zoete kers komen alleen als mengsoort voor.
Ongeveer de helft van de bosvakken (oppervlakte) is gemengd, meer dan 20% van het
vak bestaat dus uit een andere soort dan de hoofdboomsoort. Bij de andere helft van de
bosvakken is dit 0%-20%.
Wilg en zwarte els hebben zich meer verspreid ten opzichte van de aanplant. Op de
eilandjes zijn wilg en zwarte els aangeplant en nog steeds dominant.
Structuur
ha
% natuurlijk bos
Aan de bosvakken van de Kamperhoek Fase
is ook een ‘bosfase’ toebedeeld (voor
Open fase
1,1
3
5-15%
meer informatie, zie de Instructie
Jonge fase
2,1
5
5-55%
bosstructuurkartering, FlevoStakenfase
13,8
33
5-55%
landschap, 2013).
Boomfase
25,0
60
35-60%
In een natuurlijk bos (een ‘oerbos’)
Aftakelingsfase
0,0
0
5-15%
komen alle fasen in een bepaald
percentage voor (zie tabel hiernaast). Het bos van de Kamperhoek is klein en daarom is
een natuurlijk, dynamisch bos waarbij de verschillende fasen elkaar onder invloed van
natuurlijke processen afwisselen hier niet aan de orde.
Wel zorgt een evenwichtige verdeling van de
bosfasen voor ruimte voor organismen die
afhankelijk zijn van de betreffende bosfase.
Open fase
In de Kamperhoek zijn naast bos ook andere
natuurtypen aanwezig; grasland, open water
en moeras. Daarnaast zijn de graslandjes die
in het bos liggen (zie Terreintypenkaart,
bijlage 1) zijn niet meegenomen in de
kartering. Het percentage open ruimtes is in
werkelijkheid dus ruim voldoende.
De graslandjes in het bosdeel hebben echter
wel een dusdanig hoge waarde voor flora en
fauna, dat het behouden en/of uitbreiden zeer
gewenst is.
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Jonge fase
Het grootste deel van het bos wat nog in de jonge fase zit, wordt regelmatig afgezet. De
strook bos langs de oostkant van het moeras wordt afgezet om voor (trek)vogels een
open verbinding met het Ketelmeer te behouden.
Stakenfase
Een groot deel van de bosrand rond het moerasdeel bevindt zich in de stakenfase.
Oudere wilgen die hier stonden zijn dood gegaan en de (soortenrijke) ondergroei neemt
het over.
Boomfase
De aangeplante bosvakken bevinden zich in de boomfase, het grootste deel hiervan is
gelaagd (boomhoogte>20m, 2e laag>6m).
Aftakelingsfase en dood hout
In de Kamperhoek bevindt geen van de bosvakken zich in de aftakelingsfase. Het bos is
daar simpelweg nog te jong voor. Langzamerhand zullen de vakken in de boomfase zich
verder ontwikkelen naar de aftakelingsfase.
Er is nog maar weinig dood hout in het bos aanwezig. Met name dik dood hout (>30cm)
is belangrijk. Grofweg komt er in de bosvakken in de Kamperhoek 0,8 dikke dode boom
per hectare voor. Op 15 ha (van de 40 ha bos) groeien wel levende bomen, dikker dan
30 cm, dus de potentie is wel aanwezig.
Overig
De plaatsing van de verschillende fasen is puur door geschiedenis veroorzaakt (aanplant,
spontane ontwikkeling), niet door beheer. Dit betekent dat de fasen niet door elkaar
heen lopen of in elkaar overlopen. Hier zou in de toekomst nog wel meer op gestuurd
kunnen worden.
Bosranden
Met name langs de open ruimtes in het bos zijn goed ontwikkelde bosranden aanwezig
met bramen, meidoorn en andere bloeiende struiken. Deze randen hebben zeer hoge
waarde voor vlinders en libellen.
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