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Foto op de omslag:
Vanuit de lucht kijkend in noordoostelijke richting, zijn het edelhertenverblijf ‘De Kamp’
(voorgrond) en het plassengebied (achtergrond) goed zichtbaar.
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Inleiding
Het natuurgebied Natuurpark Lelystad neemt binnen de natuurgebieden in Flevoland (en
misschien zelfs in heel Nederland) een bijzondere plaats in. Medio jaren ’70 van de vorige
eeuw werden door de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de
Amsterdamse dierentuin Artis plannen opgesteld voor ‘het inrichten en in stand houden
van een parkachtig landschap waarin dieren en watervogels in een zo natuurlijk
mogelijke omgeving worden ondergebracht. Dit ten behoeve van natuureducatieve,
recreatieve en zo mogelijk natuurwetenschappelijke doeleinden.’1
In de afgelopen veertig jaar is deze visie grotendeels verwezenlijkt. Ruim 20 jaar voert
Het Flevo-landschap het beheer over het 365 hectare grote gebied. In de loop der tijd is
een afwisselend, aantrekkelijk landschap ontstaan waar natuurwaarden zich verder
kunnen ontwikkelen.
Het Natuurpark bestaat uit bos, grasland, akker en open water. Verspreid liggend zijn
ruim opgezette, half-natuurlijke dierverblijven te vinden waar Euraziatsiche diersoorten
worden gehouden. Door deze unieke combinatie en de nabije ligging ten opzichte van
Lelystad, oefent Natuurpark Lelystad een grote aantrekkingskracht uit op bezoekers.
Natuur en recreatie komen hier samen. Het recreatieve voorzieningenniveau is hierop
afgestemd door de aanwezigheid van onder andere een restaurant en een
bezoekerscentrum. Tevens is het hoofdkantoor van Het Flevo-landschap hier gevestigd.
In plannen van Het Flevo-landschap wordt Natuurpark Lelystad als speerpuntgebied
benoemd, dat een belangrijke functie heeft bij de uitvoering van de beleidsvoornemens.
Deze beleidsvoornemens vormen, samen met de aanwezige recreatieve en
landschappelijke waarden, de uitgangspunten voor het beheerplan. Deze vormen ook de
randvoorwaarden waarbinnen de natuurwaarden worden geoptimaliseerd. Het gebied
maakt namelijk ook deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk (Ecologische
Hoofdstructuur).
Beheercyclus en leeswijzer
Voor elk gebied wordt een zesjarige cyclus van plannen, uitvoeren, monitoren en
evalueren uitgevoerd; de beheercyclus.






Dit beheerplan start in het eerste deel met een beschrijving van de algemene
kenmerken van het Natuurpark Lelystad. Vervolgens vindt een beschrijving plaats
van de kenmerken en waarden van recreatie, natuur, landschap en
cultuurhistorie.
In deel twee is geëvalueerd of met het beheer (tot 2013) de vooraf gestelde
doelen zijn behaald.
In deel drie zijn de visie en doelen gevormd voor het Natuurpark Lelystad. Dit op
basis van de visies van Het Flevo-landschap (beleidsplan, natuurbeheervisie), de
huidige kenmerken en waarden van Natuurpark Lelystad en de beheerevaluatie.
In het vierde en laatste deel wordt ingegaan op de toekomst. In dit deel worden
de doelen vertaald naar beheermaatregelen. Ook wordt hier alvast gekeken naar
de monitoring die nodig is voor het in de toekomst evalueren van het
uitgestippelde beheer.

Beheer en exploitatie van het hoofdkantoor, het bezoekerscentrum, de Waterlely en het
café-restaurant Willem Barentz vallen buiten het bestek van dit beheerplan.
Beleidsmatige raakvlakken worden wel behandeld.

1

Bron: Oostelijk van de Knardijk; hoofdstuk 23: Natuurpark Lelystad, Ing. C. Vredeveld.
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Dit beheerplan is een handvat voor de beheerder, maar geeft ook andere betrokkenen
inzicht in de doelen en werkwijze van Het Flevo-landschap.
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Deel I
Gebiedsbeschrijving
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Ligging Natuurpark en andere Flevo-landschapgebieden in de regio.
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1. Algemeen
Landelijk gezien is het Natuurpark Lelystad een bijzonder fenomeen. Nergens anders in
Nederland worden Euraziatische diersoorten gehouden in grote perken, waarbij de dieren
zich in belangrijke mate natuurlijk kunnen gedragen en door het publiek kunnen worden
waargenomen.
De benodigde ruimte voor de aanleg werd nabij de (voormalige) groeikern Lelystad
gevonden. Het oorspronkelijke ontwerp voorzag in de aanleg van een landschap dat bij
de bezoeker de indruk moest wekken van een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
Tegelijkertijd werd een infrastructuur aangelegd die afgestemd was op hoge bezoekersaantallen. Deze combinatie leidde tot een natuurlijk ingericht park waarin de gehouden
dieren centraal staan. De naam ‘Natuurpark Lelystad’ is dan ook zeer passend.

1.1 Ligging
Het Natuurpark Lelystad heeft een kadastrale grootte van ruim 365 ha. Het ligt circa 5
km ten zuiden van de stadskern Lelystad binnen de gelijknamige gemeente in Oostelijk
Flevoland. Dichterbij, op een afstand van ongeveer 500 m, ligt de nieuwe woonwijk ‘De
Landerijen’, vervolgens het natuurgebied Flevohout en de rijkssnelweg A6. Het gebied
wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Larservaart en het natuurgebied
Larservaartbos, aan de noordzijde door de afvalstortplaats aan de Zeeasterweg, aan de
noordoostzijde door de Larserringweg (landschappelijke beplanting) en aan de zuidzijde
door open landbouwgebied (zie bijlage 1).
Zowel het Natuurpark als de andere hierboven genoemde natuurgebieden maken deel uit
van het parklandschap ‘Knargebied’. Het Larservaartbos fungeert als ecologische
vebinding tussen het Natuurpark Lelystad en het Larserbos (zie de kaart op de pagina
hiernaast).
Motorvoertuigen, fietsers en wandelaars kunnen het gebied bereiken via de
Meerkoetenweg en Vlotgrasweg. Vanaf de Dronterweg loopt een fiets- en wandelpad het
gebied in. Vermeldenswaardig is de ligging van het Vliegveld Lelystad op 3 km ten
zuidwesten van het Natuurpark en het bedrijventerrein Larserpoort dat direct aan de
overzijde van de Larserweg gelegen is.
Samengevat ligt het Natuurpark op een scharnierpunt tussen de stedelijke omgeving van
Lelystad en het groene buitengebied in de richting van Dronten en Harderwijk.

1.2 Abiotiek: bodem en water
Geologie, bodem en morfologie2
De diepe ondergrond in het Natuurpark bestaat, evenals elders in de polder, uit
pleistoceen zand. Dit dekzand vormt de basis waarop de holocene lagen zijn afgezet. De
bovenste holocene laag stamt uit de Almere-periode. Vanaf het begin van onze jaartelling
werd in een zoet tot brak milieu een dik pakket sediment afgezet. Ter plaatse van het
Natuurpark bestaat deze afzetting uit zware zavel en klei met een lutumgehalte van 2035%. Sinds de drooglegging is de kleilaag irreversibel ingeklonken met 80-100 cm.
Met uitzondering van het bouwland langs de Meerkoetenweg, is het gebied in de periode
1970- 1995 als park aangelegd. Vele waterpartijen zijn gerealiseerd. De vrijkomende
bovenlaag werd verwerkt in langgerekte heuvelpartijen, dijkjes en taluds. De grote
plassen in het middengebied zijn in 1978 en 1979 ontstaan ten gevolge van zandwinning
2

Bron: Beheersrichtlijnen Natuurpark 1982-1992; RIJP, 1981.
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voor de aanleg van de rijksnelweg A6. Hierbij is een groot deel van de vergraven klei in
de zandwinputten teruggestort. De plassen zijn ongeveer 8 m diep.
Deze inrichtingswerken hebben plaatselijk, vooral in de deelgebieden ‘de Kamp’ en ‘het
Slag’, voor een grote variatie gezorgd in hoogte- en droogligging (zie onderstaande
reliëfkaart) De huidige hoogteligging van het oorspronkelijke maaiveld bedraagt circa
4,3 m –NAP.

Reliëfkaart Natuurpark e.o.
De hoogte varieert van blauw (laag) naar
bruin (hoog).Het kunstmatige reliëf van ‘De
Kamp’ en ‘Het Slag’ is met pijlen
aangegeven.

Waterhuishouding
In het gehele gebied is grondwatertrap VI van toepassing (bron: www.bodemdata.nl). De
hoogste grondwaterstand bedraagt 40-80 cm –m.v. (G.H.G.), de laagste grondstand is >
120 cm –m.v.(G.L.G.). Dit betekent over het algemeen een vrij ruime drooglegging,
waardoor vele boom- en struikensoorten goed kunnen gedijen. De stroken grasland
onder de hoogspanningsleiding in het noordelijke deel van het Natuurpark vormen een
uitzondering hierop. Deze percelen zijn aanzienlijk vochtiger dan de omgeving. De
oorzaak hiervan is vooralsnog onbekend.
Binnen het gebied komen drie peilvakken voor waarbinnen het oppervlaktewater 45–
90 cm hoger ligt dan het hoogst toelaatbare polderpeil van -6,20 m NAP (zie bijlage 2).
 Peilvak 1 bestrijkt het deel van het Natuurpark waarin de zandwinplassen
gelegen zijn. In theorie houden opwellend kwelwater en neerslag dit gebiedsdeel
op peil. Sinds de inpoldering neemt de kwelwaterdruk af. Hoewel er geen
meetgegevens zijn verzameld, bestaat de indruk dat het gemiddelde peil van de
zandwinplassen afneemt. Via een afvoersloot met stuw watert dit peilvak af op
de Uilentocht.
 Peilvak 2 wordt via het automatische vijzelgemaal ter hoogte van het
otterverblijf van water voorzien en watert via een stuw en afvoersloot af op de
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watergang langs de A6.
Peilvak 3 wordt alleen bij extreme droogte via een mobiele pompinstallatie
vanuit de Larservaart van water voorzien. Dit peilvak kan bij wateroverlast via
een sloot naar de Larservaart afwateren.

De rest van het Natuurpark maakt deel uit van het omringende polderpeilgebied. De
schouwverplichtingen zijn in bijlage 2 weergegeven.
De ringsloot rondom de afvalstortplaats staat niet in verbinding met het oppervlaktewater binnen het Natuurpark. Deze sloot watert af op een afvoersloot die in de Lage
Vaart uitmondt.
Er zijn meetgegevens van de waterkwaliteit in de zandwinplas bekend, echter alleen op
één meetput. Volgens de SNL-normen voor kwaliteitsbepaling is de kwaliteit ‘goed’.
Aangenomen mag worden dat dit ook geldt voor alle zandwinplassen en de wateren die
rechtstreeks met deze plassen in verbinding staan. Van de waterkwaliteit van de wateren
binnen de dierverblijven en de door bomen omzoomde plassen zijn geen meetgegevens
bekend. Door de geringe diepte en doorstroming, de beschaduwing, de bladval en de
aanwezigheid van de gehouden dieren is de waterkwaliteit naar verwachting matig tot
slecht.

1.3 Geschiedenis en landschap
Ontstaan
In 1968 ontstond bij de Amsterdamse dierentuin Artis Magistrata ruimtegebrek voor het
huisvesten van sociale groepen van grotere diersoorten. Elders zou een soort
dependance of wildpark van Artis tot stand moeten komen. Hier zouden de gehouden
dieren ‘enigszins natuurlijk gedrag’ moeten tonen. Waar mogelijk moest het publiek
tussen de dieren kunnen lopen. Het (nog aan te leggen) landschap moest de indruk
wekken van ‘ongerepte natuur’. In dit verband waren ‘glad gemaaide gazons’
ondenkbaar(!).
Destijds gingen de initiatiefnemers uit van grote aantallen bezoekers, namelijk 1-3
miljoen per jaar. De oorspronkelijke plannen waren ook ruimer opgezet met meer
diersoorten, meer verblijven, etc. Ook zou entree geheven worden.3 Het park was
primair bedoeld als wandelgebied op fietsafstand van Lelystad.
De doelstelling was:
“het inrichten en in stand houden van een parkachtig landschap waarin
‘wilde’ dieren in een zo natuurlijk mogelijke entourage worden
ondergebracht ten behoeve van natuur-educatieve, recreatieve en
mogelijk natuurwetenschappelijke doeleinden.” 4
Begin jaren ‘70 werd dit idee in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van de gemeente
Lelystad overgenomen. Een terrein van circa 500 ha werd voor het Natuurpark Lelystad
gereserveerd.
Ontwerp
De feitelijke inrichting, die door de RIJP in samenwerking met Artis werd uitgevoerd, is
met de aanplant van de eerste vakken in 1972 gestart. De samenwerking tussen Artis en
de RIJP is bij de verdere planontwikkeling en uitvoering gehandhaafd. De RIJP zorgde
voor de technische ontwikkeling van het gebied en Artis zorgde voor de levering van de
3

Bron: notitie ‘Grondgedachten van het Artis Wildpark-Dierentuin op nieuwe leest geschoeid’;
E.F.J. Jacobi, 1968.
4
Bron: nota ‘De toekomstige ontwikkeling van het Natuurpark Lelystad’; RIJP, 1979.
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te houden dieren en voor de kennis omtrent voeding en huishouding. Een overdruk van
één van de eerste ontwerpschetsen staat op onderstaande afbeelding.
Het landschappelijk ontwerp bevatte ook ruimte voor de ontwikkeling van natuur. In het
ontwerp zijn veel kenmerken van de Engelse landschapsstijl te vinden: lanen, zichtlijnen,
speelse en natuurlijk ogende waterpartijen, paden, verrassende uitzichten en doorkijkjes.
Aanleg
De aanleg gebeurde in fasen. De eerste fase (1972-1976) bestond uit de aanleg van het
deelgebied ‘de Kamp’ en de aanleg van randbeplanting langs de Vlotgrasweg, de Uilentocht en de Larserringweg. In ‘de Kamp’ werden in 1975 de eerste rendieren en elanden
ondergebracht.
In verband met de zandbehoefte voor de aanleg van de A6 werden er in het centrale
gedeelte van het gebied grote plassen gezogen. Hierbij werd 1,3 miljoen m 3 zand
gewonnen. De kleiïge bovengrond werd op de bodem van de putten teruggezet. De
plassen hebben een diepte van circa 8 m. Oorspronkelijk zou hier een grootschalig
watervogelgebied worden aangelegd met ruimte voor 50 soorten. Later is dit veranderd
in het houden van een beperkt aantal watervogelsoorten en in de aanleg van verblijven
voor bevers en otters (1991-1995). Rondom de waterpartijen en in de ondiepe gedeelten
ontwikkelden rietkragen zich spontaan.

Ontwerpschets Natuurpark Lelystad (RIJP; 1981).

In 1980 en 1981 werden het deelgebied ‘Het Slag’ en de bospercelen ten zuidoosten van
de Meerkoetenweg ingericht. Circa 150 ha in de meest noordelijke hoek van het gebied
werd als gemeentelijke vuilstortplaats ingericht. Hierna volgden het deelgebied ‘de
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Dellen’ (1984-1985) en de aanplant van de omgeving van de zandwinplassen (1987).
Na de overdracht van het Natuurpark aan Het Flevo-landschap in 1994 werd in het
centrale deel van het Natuurpark een parkeerterrein en een bescheiden horeca-/
informatievoorzienining aangebracht. In 1999 werd het hoofdgebouw opgericht, met
daarin het bezoekerscentrum, het restaurant en het hoofdkantoor van Het Flevolandschap. Het paviljoen ‘de Waterlely’ is in 2006 gebouwd. In 2010-2012 heeft het
centrumgebied zijn huidige verschijningsvorm gekregen.
Geïnspireerd door de archeologische vondsten in Flevoland werd door de Stichting
Prehistorische Nederzetting Flevoland in 1995 een prehistorische nederzetting nagebouwd. In 2003 verhuisden zij van het gebied dat aan de vuilstortplaats grenst naar de
huidige locatie aan de Vlotgrasweg.
Ontwikkeling
Vanaf het begin is bij de inrichting rekening gehouden met de eisen die de verschillende
gehouden diersoorten aan hun hun omgeving stellen. Ook is ten behoeve van het
bezoekende publiek gestreefd naar het zo snel mogelijk realiseren van een parkstructuur.
Dit komt tot uiting in de aanleg van de waterpartijen, het (kleinschalige) reliëf, de
bomenlanen en vele kilometers aan wandel- en fietspaden. Ten behoeve van het beheer
zijn een beheergebouw, werkschuur en dienstwoning gebouwd.
Opvallend is ook het grote aantal aangeplante boom- en struiksoorten, waaronder vele
besdragende soorten. In 2013 zijn 60 soorten aangetroffen.5 Binnen de omrasterde open
dierenverblijven zijn vijf verschillende grasmengsels gebruikt. Bij de samenstelling van
de mengsels is er vanuit gegaan dat een ruige en in hoogte variabele begroeiïng moest
worden verkregen. Om de ‘natuurlijke ontwikkeling’ van plantensoorten te stimuleren is
tijdens de aanleg van de verschillende vakken een aantal kruiden uitgezaaid. Het betrof
onder andere duizendblad, kraailook, fluitenkruid, margriet, wilde cichorei, wilde peen,
berenklauw, St. Janskruid, teunisbloem, boerenwormkruid en gele morgenster.
Ook hebben er bij de gehouden dieren veranderingen plaatsgevonden, zowel qua soort
als qua locatie. Soorten die inmiddels niet meer aanwezig zijn, zijn rendier, das,
kraanvogel, kwak en een aantal (geleewiekte) watervogelsoorten. De bever, wilde zwaan
en ooievaar zijn ooit als ‘parkdier’ gehouden, maar komen nu vrijlevend in het park voor.
De (gehouden) dieren leveren met hun gedrag een bijdrage aan de instandhouding van
de open ruimten en de verdere ontwikkeling van de natuurwaarden.
Gedurende de afgelopen veertig jaar heeft het landschap zich ontwikkeld van een relatief
open polderlandschap tot een groot, afwisselend en bosrijk gebied met een geheel eigen
karakter. Hier is volop ruimte is voor de ontwikkeling van natuurwaarden, oftewel een
park waar natuur volop beleefd kan worden.

1.4 Eigendom en gebruik
Op 28 februari 1994 werd het Natuurpark door Rijkswaterstaat, directie Flevoland aan
Het Flevo-landschap overgedragen. Door middel van een privatiseringsovereenkomst
kwam onder meer het onroerend goed, de toen aanwezige inventaris, de levende have
en een aantal vergunningen en verplichtingen bij Het Flevo-landschap in eigendom.
In de akte van overdracht werd een recht van opstal gevestigd ten behoeve van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor het ‘hebben, onderhouden, onderzoeken en verwijderen
van een scheepswrak in de akker langs de Meerkoetenweg’. Tevens moet rekening
worden gehouden met enkele rechten van leidingen.

5

Bron: Soortenzoekdag 2013

15

Beheerplan Natuurpark Lelystad 2016-2021

De Stichting Het Flevo-landschap heeft langlopende overeenkomsten met derden
gesloten voor:
1. de (ver)huur van de dienstwoning en het omliggende erf aan de Meerkoetenweg
1;
2. het gebruik van ruim 6 ha terrein in de zuidwesthoek van het gebied voor het
‘hebben, houden en verder ontwikkelen van de “Prehistorische nederzetting”, alsmede voor het ontplooien van de daarmee samenhangende museale en
educatieve activiteiten, het organiseren van groepsarrangementen daaronder
begrepen;
3. de (ver)huur van de horecavoorziening naast het bezoekerscentrum.
Jaarlijks worden er kortlopende pachtovereenkomsten gesloten voor:
 de exploitatie van de bouwlandpercelen langs de Meerkoetenweg, en
 de graslandpercelen die veelal binnen de dierverblijven zijn gelegen.

1.5 Beleidskader
Voor het gebied zijn verschillende beleidskaders zijn van toepassing. In deze paragraaf
wordt het nationale en provinciale beleid behandeld. Tevens wordt ingegaan op het
beleid van Het Flevo-landschap. Deze beleidskaders worden betrokken bij de visie en
doelstellingen voor het Natuurpark en nader uitgewerkt tot beheerrichtlijnen.
Nationaal beleid
Flora- en faunawet
Op en rond het Natuurpark Lelystad komen soorten voor die beschermd worden door de
Flora- en faunawet. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied wordt daarom
gewerkt volgens de Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer.
Provinciaal beleid
Nationaal Natuurnetwerk (EHS)
Het Natuurpark Lelystad maakt als ‘waardevol gebied’ deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur in Flevoland. Dit zijn gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde die essentieel zijn voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de EHS. De
prioritaire en de waardevolle gebieden vormen samen de kerngebieden van de EHS.
Wezenlijke kenmerken en waarden
Ten behoeve van de bestuurlijke toetsing van voorgenomen ingrepen binnen de EHS, zijn
de wezenlijke kenmerken en waarden voor alle EHS-gebieden in Flevoland beschreven en
door de provincie Flevoland vastgesteld. Voor het Natuurpark Lelystad zijn deze als volgt
(zie bijlage 3).6
EHS
Natuurpark Lelystad is van belang als grote stapsteen in de ecologische verbinding langs
de Larservaart, tussen de natuurgebieden rond Lelystad (Hollandse Hout, Gelderse Hout,
Flevohout) en die langs de oostrand van Flevoland (waaronder Harderbos). Deze
verbinding heeft een natte en een droge component, waarbij Natuurpark Lelystad als
stapsteen kan dienen voor beide componenten. De aanwezige wegen (A6 en N302)
vormen belangrijke fysieke barrières, waardoor migratie van dieren van en naar de nabij
gelegen EHS-gebieden Flevohout, Gelderse Hout en het Lage Vaartbos wordt bemoeilijkt.
Potentiële waarden
De hoofdfunctie van het Natuurpark Lelystad is een combinatie van natuur en recreatie,
6

Bron: Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeente Lelystad; A&W rapport 1358, M.S.E.
Grever, H. Miedema; 2011.
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waarbij ook aandacht besteed wordt aan het fokken en voor her-introductie aanbieden
van bedreigde diersoorten. De ontwikkeling van het gebied kan daarom niet alleen
gericht zijn op natuur, maar dient ook rekening te houden met de aantrekkelijkheid van
het gebied voor recreanten.
Het bosgedeelte zal zich op termijn ontwikkelen tot een droog Essen-Iepenbos (N14.03
Haagbeuken- en essenbos). Voor het nog om te vormen terrein (bouwlandpercelen
Meerkoetenweg) is de ambitie kruiden- en faunarijke akker (N12.05).
De rijksweg A6 vormt een fysieke barrière tussen Natuurpark Lelystad en de Lage Vaart
aan de ene kant en de Hollandse- en Gelderse Hout en de Oostvaardersplassen/het
Praambos aan de andere kant. Door de aanleg van brede faunapassages wordt het effect
van de versnippering verminderd. Dit biedt kansen voor soorten als bever, das,
boommarter en ringslang. (Inmiddels zijn er twee faunapassages aangelegd onder de A6
en de N302).
Broedvogels:
Zoogdieren:
Reptielen:
Libellen:
Planten:

buizerd, havik, ijsvogel, blauwborst, kneu, graspieper, ooievaar, boomvalk,
koekoek, boomklever, raaf (pot.), wielewaal, zomertortel, nachtegaal
bever, boommarter, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, meervleermuis, watervleermuis, das (pot.), steenmarter (pot.),
wezel, hermelijn, bunzing
ringslang (pot.)
glassnijder, vroege glazenmaker
geelhartje

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.
De beheertypen waarvoor binnen het Natuurpark Lelystad SNL-subsidie is aangevraagd,
worden binnen SNL beschreven aan de hand van een algemene beschrijving en een
afbakening. Daarnaast hanteert SNL een systeem om de kwaliteit van een natuurtype te
kunnen beoordelen 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. 7
In het Natuurbeheerplan Flevoland 2010 zijn voor het Natuurpark Lelystad de huidige
natuur- en landschapsbeheertypen van toepassing. In bijlage 4 is een kaartbeeld van de
SNL-beheertypen opgenomen.
Het Flevo-landschap heeft voor het grootste deel SNL beheersubsidie aangevraagd. Er
zijn twee uitzonderingen:
1. Voor het beheertype Kruiden- en faunarijke akker is geen subsidie aangevraagd.
Dit omdat de het huidige beheer (reguliere biologische landbouw) en de
aanwezige natuurwaarden niet voldoen aan de afbakening van dit beheertype.
2. Door het intensieve gebruik en beheer van enkele terreingedeelten kan geen
beheertype worden toegekend; bijvoorbeeld de intensief gemaaide grasperken in
het centrale gedeelte.

7

G:\Beheerplanning\Gebieden\NatuuraparkLelystad+\Beheerplanning\BEHEVALDOC_NLP.docx
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Beheertype
Zoete plas
Moeras
Kruiden- en faunarijk grasland
Kruiden- en faunarijke akker8
Ruigteveld
Haagbeuken- en essenbos
Vochtig hakhout en middenbos
Poel en klein historisch water
Knip- en scheerheg
Laan
Akker
Overig (erf / niet ingedeeld etc.)
Totaal:

code
N04.02
N05.01
N12.02
N12.05
N12.06
N14.03
N17.01
L01.01
L05.01
L05.07
n.v.t.
n.v.t.

oppervlakte
(in ha)
50,03
9,37
78,66
15,54
32,51
164,49
2,30
1,01
0,03
2,60
15,54
8,72
365,26 ha

hoeveelheid

13 st
260 m
1.860 m

Voor de gebieden waar Het Flevo-landschap SNL-beheersubsidie heeft aangevraagd, is
de verplichting aangegaan om de bestaande natuurtypen met de bijbehorende kwaliteit
minimaal in stand te houden.

Waterschapsbeleid
Peilbesluiten
Voor het Natuurpark Lelystad geldt het peilbesluit Lage Vaart dat in 2005 door het
Waterschap Zuiderzeeland is vastgesteld. In dit peilbesluit heeft het Natuurpark Lelystad
vier peilvakken (zie bijlage 2):
1. LVA.01: Het betreft het grootste deel van het natuurgebied, dat hetzelfde peil
heeft als de agrarische omgeving. Het zomer- en winterpeil bedraagt –6,2 m -mv.
2. LVA.22: Hier geldt een maximaal zomerpeil van -5,6 m –mv. Er geldt geen
minimaal peil.
3. LVA.23: Hier geldt een maximaal zomerpeil van –5,3 m-mv. Er geldt geen
minimaal peil.
4. LVA.24: Zowel zomer- als winterpeil zijn vastgesteld op -5,85 m -mv.

Beleid van Het Flevo-landschap
Beleidsplan 2015-2019
Het Beleidsplan 2015-2019 ‘Gezonde natuur in een levend landschap; voor, met en door
Flevolanders’ (Het Flevo-landschap, 2015) is het richtinggevend kader voor de doelen in
de natuurgebieden, en daarmee 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.

8

Het beheertype N12.05 ‘Kruiden- en faunarijke akker’ is in het vigerende Natuurbeheerplan
opgenomen, maar niet door Het Flevo-landschap aangevraagd.
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Om hier handen en voeten aan te geven, voert Het Flevo-landschap drie kerntaken uit.
1. Natuurbeheer en -beleid: het beheren, herstellen en ontwikkelen van natuur,
landschap en cultuurhistorie in Flevoland.
2. Natuurbeleving: het ontsluiten van natuur, landschap en cultuurhistorie in
Flevoland voor recreatief gebruik (‘voor Flevolanders’)
3. Natuurbetrokkenheid: het stimuleren van participatie door burgers en
ondernemers, en partnerschappen bij het werken aan een gezonde natuur in een
levend landschap in Flevoland.
De ‘Visie op Natuurbeheer’ (zie hierna) biedt een uitwerking van 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 Flevo-landschap is en
blijft in ontwikkeling, het is een levend landschap. Er wordt gewerkt aan behoud en
ontwikkeling van het polderlandschap met de nadruk op het eigene ervan. Het cultureel
erfgoed (oud én jong) wordt zorgvuldig in stand gehouden.
De derde doelstelling, Natuurbetrokkenheid, krijgt op meerdere manieren zijn beslag in
de werkpraktijk van Het Flevo-landschap. Het gaat om:







Vrijwilligerswerk (‘met Flevolanders’): de rol die zij spelen in de organisatie
ontwikkelt zich. Er zijn vrijwilligers actief in de publieksvoorlichting, in de
monitoring en geleidelijk aan ook in het uitvoerend beheer.
Burgerinitiatieven (‘door Flevolanders’): Het Flevo-landschap staat in principe
open voor burgerinitiatieven, die natuur of landschap ten goede komen.
Voorwaarde is dat de openbare toegankelijkheid behouden blijft.
Partnerschap: de Flevolandse samenleving is dynamisch en sterk op
samenwerking gericht. Voor natuur en landschap zijn het bedrijfsleven,
overheden, en maatschappelijke organisaties essentiële partners. Het Flevolandschap zoekt naar win-win situaties voor natuur en landschap.
Het Flevolandse: ‘groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’ zijn onderwerpen die de
Flevolandse samenleving in relatie tot natuur aanspreken en die daarmee natuur
dicht bij de mensen kunnen brengen.
Zichtbaarheid: laten zien wat de rol is die natuur en landschap voor recreatie en
andere maatschappelijke vraagstukken kunnen spelen, en hoe Het Flevolandschap werkt, is nodig om begrip en draagvlak voor natuurbeheer te
vergroten.

Visie op Natuurbeheer
In de Visie op Natuurbeheer (Het Flevo-landschap, 2011) wordt de koppeling gemaakt
van beleidsplan naar het natuurbeheer zoals beschreven in de beheerplannen. Vanuit de
doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op natuurbeheer twee natuuroriëntaties centraal: ‘vitale natuur voor biodiversiteit’ en ‘beleefbare natuur voor
mensen’. In alle gebieden krijgen beide oriëntaties de ruimte. De specifieke invulling zal
echter per gebied anders zijn.
Vitale natuur
Voor wat betreft biodiversiteit richt Het Flevo-landschap zich primair op de natuur van de
Noordwest-Europese Delta. In het beheer van natuur kunnen verschillende strategieën
worden gekozen. Het Flevo-landschap hanteert daarbij een voorkeursvolgorde van zoveel
mogelijk natuurlijk naar meer kunstmatig (natuurlijke processen-complete ecosystemenleefgebieden-soorten).
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Beleefbare natuur
Voor de beleefbare natuur zijn de aandachtspunten:
 het bieden van mogelijkheden voor beleving door de wijze van inrichting en
informatieverstrekking;
 bieden van comfort door o.a. goede paden en recreatiemeubilair;
 veiligheid, onder meer door een aangepast bosbeheer langs paden en toezicht.
Ontwikkelingsrichting Natuurpark Lelystad
In de toekomstvisie (mei 2011) wordt in beeld gebracht hoe het Natuurpark, mede in
relatie tot zijn omgeving, zich het beste kan ontwikkelen. De hierin verwoorde conclusies
zijn de volgende.
 De basiselementen van het concept Natuurpark (natuur, landschap, gehouden
dieren) vormen een goede start voor doorontwikkeling.
 Het Natuurpark maakt deel uit van het zich ontwikkelende parklandschap
Knargebied, maar heeft daarin een sterke eigen identiteit. Deze identiteit wordt
getypeerd door de combinatie van natuur, landschap en gehouden dieren.
 Vanuit deze solide basis zijn in en rond het Natuurpark goede potenties aanwezig
voor ontwikkeling van groene dagrecreatie.
 Het uitbuiten van de ligging in een parklandschap samen met ontwikkeling van
groene recreatie, biedt kansen om mensen meer te verbinden met natuur én om
meer inkomsten te genereren.
 Het Flevo-landschap kiest er voor om het Natuurpark verder te ontwikkelen als
concentratiepunt in een parklandschap, met veel mogelijkheden voor groene
dagrecreatie en natuurbeleving.

Recreatieve functies natuurgebieden Lelystad en omgeving.
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Bij recreatie gaat het allereerst om wandelen en fietsen, gevolgd door recreëren
aan het water of in het park. Naast aanbod in het Natuurpark zelf, zijn ook
activiteiten nodig die de verbinding leggen tussen het Natuurpark en de
omgeving. Bijvoorbeeld een dierenexcursie in het Natuurpark gecombineerd met
strandactiviteiten in het Larserbos, een lezing in het Natuurpark en fietsen langs
de kunstroute naar het Knarbos.
De horeca en samenwerking met recreatieondernemers (bijvoorbeeld outdooractiviteiten, teambuilding) zijn de sleutel tot inkomsten. Commerciële activiteiten
voor de zakelijke markt en groepen kunnen een tweede inkomstenstroom
vormen.
De recreatieve potentie dient verder te worden uitgewerkt in concrete productmarktcombinaties.
Culturele en educatieve activiteiten evenals het fokken met diergroepen dragen
bij aan de uitstraling en maatschappelijke functie van het Natuurpark, maar zijn
niet kostendekkend en zullen de komende jaren dan ook slechts aanvullend zijn.

De afbeelding op de vorige pagina geeft een ruimtelijke uitwerking van de verschillende
functies in het Natuurpark weer, alsmede de functies in de directe omgeving.

1.6 Gehouden dieren
In de hiervoor behandelde notitie ‘Ontwikkelingsrichting Natuurpark Lelystad’ is opgenomen dat het Natuurpark zijn identiteit voor een belangrijk deel aan de gehouden
dieren ontleent. Het fokken met diergroepen levert een bijdrage aan de uitstraling en
maatschappelijke functie van het Natuurpark.
In het concept-beleidsplan 2015-2019 is speciale aandacht aan dit onderwerp besteed.
De lange termijn doelstelling is:
‘Natuurpark Lelystad laat mensen kennismaken met en draagt bij tot het voortbestaan
van Euraziatische diersoorten.’
Voor de komende planperiode is deze als volgt uitgewerkt:

het Natuurpark draagt bij aan het vergroten van de kennis van Euraziatische
diersoorten;

het Natuurpark levert een bijdrage aan instandhouding van een aantal diersoorten.
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2. Landschap en cultuurhistorie
2.1 Landschap
Het Natuurpark Lelystad maakt deel uit van het netwerk van bos- en natuurgebieden in
Oostelijk Flevoland dat door de RIJP is ontworpen en aangelegd. De gebieden zijn
onderling verbonden door bosstroken of landschappelijke beplanting. Daartussen liggen
cultuurgronden en bedrijventerreinen.
Kijkend naar het kaartbeeld van dit parklandschap (zie blz. 10) valt de naamgeving van
de verschillende gebieden op. In tegenstelling tot de verschillende ‘bossen’ is het
bosgebied ten zuiden van Lelystad als ‘Natuurpark’ benoemd. Dit verschil geeft aan dat
de ontwerpers aan dit gebied andere, meer bijzondere functies wilden toekennen dan aan
de andere gebieden. Het grootste verschil bestaat uit het bijzondere fenomeen dat
binnen het Natuurpark dieren zoveel mogelijk onder ‘natuurlijke omstandigheden’
gehouden zouden worden. Oorspronkelijk betekende dit het afwisselen van bospercelen
met grote open grazige dierverblijven. Later werd de aanleg van grotere en kleine
waterpartijen aan het ontwerp toegevoegd.
Het landschappelijke ontwerp is één van de kernkwaliteiten van het Natuurpark. Het
ontwerp bevat veel kenmerken van de Engelse landschapsstijl: lanen, zichtlijnen, speelse
en natuurlijk ogende waterpartijen, paden, verassende uitzichten en doorkijkjes. De
afwisseling aan landschappen rond de grote open plassen, in combinatie met de kans op
het waarnemen van de gehouden dieren onder ‘natuurlijke’ omstandigheden, maakt het
park aantrekkelijk voor de bezoeker. De relatief korte afstand tot Lelystad, Dronten en
Almere is in dit kader eveneens relevant. Dit blijkt ook uit het toenemende aantal
bezoekers aan het Natuurpark.
Naast antropogene invloed leveren de grote grazers een belangrijke bijdrage aan de
vorming van het landschap binnen hun perken. Zij houden de grootste delen van hun
verblijven open. Deze delen worden op natuurlijke wijze afgewisseld met zowel aangelegde als spontaan opgeslagen bosbegroeiïng en struweel. Ruigere, minder begraasde
stukken worden afgewisseld met kort begraasde. Dit wordt door de meeste bezoekers als
een aantrekkelijk, afwisselend en spannend landschap ervaren en als zodanig hoog gewaardeerd. Dit bijzondere parklandschap vormt, samen met de gehouden dieren als
‘mede-beheerders’, het uitgangspunt voor de recreatieve en natuurfuncties.
De afvalverwerkingslocatie die aan de noordzijde van het Natuurpark is gelegen, is
weliswaar aan de randen beplant, maar wordt door het hoge reliëf en de milieuoverlast
als (zeer) verstorend ervaren. De locatie wordt gesaneerd en gefaseerd buiten gebruik
genomen. De inrichting van het gesaneerde terrein zal in overleg met Het Flevolandschap gaan plaatsvinden.

2.2 Cultuurhistorie
Binnen het Natuurpark is een aantal cultuurhistorische waarden te vinden.
 De parkaanleg als vertegenwoordiging van de medio jaren ’60 heersende
opvattingen omtrent natuur- en landschapsbouw.
 De aanwezigheid van een scheepswrak en een oorlogsvliegtuigwrak in de bodem.
Beiden zijn gemarkeerd en afgedekt.
 Het nagebouwde prehistorisch dorp dat verwijst naar de vele vondsten van de
Swifterbantcultuur, die tijdens de ontginning van de IJsselmeerpolders werden
gedaan.
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3. Natuur
3.1 Inleiding
Natuurpark Lelystad is een bijzonder natuurgebied. De uitvoering van het landschappelijk
ontwerp zorgde voor veel ruimtelijke differentiatie en een verscheidenheid aan
structuren. Er zijn volop overgangen tussen nat en droog, open en gesloten, donker en
licht en hoog en laag. Hierdoor zijn er goede ontwikkelingsmogelijkheden voor flora en
fauna en het gebied kent daarom een hoge soortenrijkdom. Binnen de omrasterde
terreindelen vervullen de grazende dieren een belangrijke aanvullende functie.
De terreintypen die in het Natuurpark voorkomen zijn (zie bijlage 5):
1. open water/moeras;
2. grasland;
3. struweel/ruigte;
4. bos en bosrand;
5. vochtig hakhout;
6. akker;
7. overig (verhard/bebouwd terrein).
Binnen de dierverblijven komen de terreintypen grasland, struweel/ruigte, open water,
moeras en bos in mozaïekvorm naast elkaar voor.
In de volgende paragrafen worden de natuurwaarden van de voorkomende terreintypen
beschreven. Ook worden, indien van toepassing, de overeenkomende SNL-beheertypen
genoemd. De begrenzingen van de terrein- en SNL-beheertypen komen, om technische
redenen, niet met elkaar overeen. De differentiatie aan terreintypen en overgangen
daartussen komt in de terreintypenkaart (zie bijlage 5) beter tot zijn recht dan in de
SNL-beheertypenkaart (zie bijlage 4).

3.2 Open water / moeras
(SNL N04.02 Zoete plas / N05.01 Moeras / L01.01 Poel en klein historisch
water)
Binnen het Natuurpark wordt onderscheid gemaakt tussen de zandwinplassen, ondiepe
waterpartijen, bredere sloten en poelen, die voornamelijk binnen de dierverblijven als
drinkplaats functioneren.
De zandwinplassen kunnen 8 tot 12 m diep zijn. Na de zandwinning zijn de plasbodems
en –taluds met de ontgraven bovenste kleilaag opnieuw bekleed. De meeste plasoevers
hebben een verloop van 1:3 en zijn, om oeverafslag tegen te gaan, met stortstenen
bekleed. Ook zijn vooroeververdedigingen aangebracht.
De zandwinplassen worden door neerslagwater (en in mindere mate door kwelwater)
gevoed. De waterkwaliteit en doorzicht zijn goed. Waterrecreatie is niet toegestaan.
De ondiepe waterpartijen en brede sloten maken deel uit van het parklandschapsontwerp
of zijn aangelegd om dieren te huisvesten (bevers, otters en watervogels). De ondiepe
waterpartijen en flauwe oevers binnen sommige dierverblijven worden door de dieren
intensief betreden om te kunnen drinken of om af te koelen.
Binnen de dierverblijven zijn er drinkplaatsen in de vorm van poelen aangelegd. De
oevers worden flink betreden. Een aantal poelen is sterk aan het dichtgroeien. Plaatselijk,
daar waar de omstandigheden gunstig zijn (zoals ontbreken golfafslag en betreding,
flauwe taluds, voldoende lichtinval), ontwikkelen moeras- en natte ruigtevegetaties zich.
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Deze komen voornamelijk voor in de scherpe uiteinden van de ondiepe waterpartijen en
achter de vooroeververdediging van de zandwinplassen.
Vissen
Tijdens de soorten-zoekdag in 2013 en bij een RAVON-onderzoek in 2008 in de zandwinplassen, zijn de volgende soorten gevonden:
snoek
baars
blankvoorn
driedoornige stekelbaars
karper (spec.)

kleine modderkruiper
tiendoornige stekelbaars
vetje
zeelt

Met uitzondering van vetje betreft het algemeen voorkomende soorten.
In 2014 trad er onder de karperpopulatie, waarschijnlijk door een virusziekte, massale
sterfte op. Overigens zorgt de hoge karperpopulatie, betreding door gehouden dieren en
voedselrijkdom voor het nagenoeg ontbreken van waterplanten en troebel water in de
ondiepe waterpartijen.
Libellen
Dankzij het jarenlang lopende onderzoek van J. en M. Verbraaken naar het voorkomen
van libellen in het Natuurpark, is er veel over deze soortengroep bekend.
 In totaal zijn er tussen 1999 en 2013 26 libellensoorten aangetroffen, waaronder
de kritische soorten glassnijder en vroege glazenmaker.
 De algemene soorten komen regelmatig voor.
 Sommige soorten zoals de zwarte heidelibel, geelvlekheidelibel en de bruine
korenbout zijn niet veel waargenomen.
 Sinds 2012 zijn de smaragdlibel en de vuurlibel als nieuwe soorten gezien.
Deze ontwikkeling in de soortensamenstelling duidt op een een grote variatie aan natte
biotopen die geschikt zijn voor libellen, en een goede waterkwaliteit.
Vogels
De open zandwinplassen en de dicht begroeide, ontoegankelijke oevers zijn geliefd bij
talloze watervogels.
 In 2012 zijn er vooral algemene broedvogelsoorten aangetroffen: fuut, grauwe
gans, nijlgans, krakeend, wilde eend, kuifeend, en meerkoet en waterhoen. Dit
betekent een verandering van de broedvogelpopulatie van 1999 (zie bijlage 6).
 Kritische soorten zoals dodaars, roerdomp, bergeend, buidelmees en grote
karekiet zijn inmiddels verdwenen.
 Sterk in aantal achteruitgegaan zijn blauwborst, sprinkhaan-rietzanger en
waterral. Dit is te wijten aan de successie van moeras naar bos. Daarnaast spelen
mogelijk de toenemende bezoekersaantallen en/of onvoldoende voedsel een rol.
 In het winterhalfjaar zoeken vele soorten duikeenden, die normaal op het
IJsselmeer vertoeven, de luwte van zandwinplassen op. Tafeleenden, brilduikers,
nonnetjes en grote zaagbekken kunnen dan waargenomen worden.
Overige fauna
Oorspronkelijk werd de bever gehouden in het oostelijke deel van het huidige elandenverblijf. Hieruit zijn eind vorige eeuw verschillende dieren ontsnapt en nieuwe weer
bijgeplaatst. Hiervandaan heeft de bever zich door een groot deel van Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland verspreid.
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Al 15 jaar komt de bever van nature voor in het Natuurpark en is het beververblijf
opgeheven. In 2013 zijn binnen het Natuurpark acht bevers en vier burchten geteld9.
Behalve de gehouden Europese otters, zijn langs de hoofdvaarten in Flevoland verschillende waarnemingen van Europese otters bekend, ook ter hoogte van de Larservaart
(ten zuidwesten van het Natuurpark). Binnen het Natuurpark zijn er ter hoogte van het
otterverblijf ook ottersporen waargenomen.
Het voorkomen van deze zoogdiersoorten geeft aan dat het Natuurpark geschikt is als
biotoop.
Flora
De open water- en moerasvegetaties zijn algemeen van aard.
 Van de SNL-kwalificerende soorten zijn in 2013 waargenomen: gewone
dotterbloem, moerasmelkdistel en ruwe bies.
 In de grotere diepe plassen komen onder andere smalle waterpest, drijvend
fonteinkruid en grof hoornblad voor, met name in de ondiepe stroken langs de
oevers en ter hoogte van nauwe doorgangen.

3.3 Grasland
(SNL N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland)
Onder




grasland wordt in het Natuurpark verstaan:
de als hooiland beheerde vakken binnen en buiten de dierverblijven;
de begraasde, niet gemaaide delen binnen de dierverblijven;
de wegbermen, overhoekjes en grasbanen buiten de verblijven die alleen gemaaid
worden (zie bijlage 5).

De ontwikkeling tot grasland is bij de aanleg van het gebied ingezet met het inzaaien van
de niet-beplante vakken met vijf verschillende zaadmengsels.10 Bij de samenstelling van
de mengsels is er vanuit gegaan dat een vrij ruige, in hoogte gevarieerde begroeiïng
moest worden verkregen.
Het beheer van de graslanden is uiteenlopend. De functie bepaalt de maaifrequentie (1-8
keer/jaar).
 Grotere oppervlakten, zoals delen van de omrasterde dierperken, en floristisch
interessante stukken, worden gehooid.
 De meeste grasbanen langs en tussen de bospercelen en de laanbermen worden
alleen gemaaid of geklepeld.
 Graspaden en –vakken met een recreatieve functie worden vaker gemaaid of
geklepeld.
Voornamelijk binnen de dierverblijven is de structuur van het grasland goed, dankzij de
begrazing en het aanvullend maaien. Verruigde delen en gemaaide en afgegraasde
graslanddelen wisselen elkaar af en zorgen voor een goede structuur.
De belangrijkste natuurwaarden zijn te vinden in de vakken waar hooilandbeheer
plaatsvindt en op de overgangen tussen grasland, ruigte en bos.

9
10

Bron: Excel-overzicht Jeroen Reinhold 2013.
Bron: ‘Oostelijk van de Knardijk’; div. auteurs; RIJP, 1981.
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Flora
Floristisch vermeldenswaardig zijn de volgende waarnemingen uit 2013:
behaarde boterbloem
echte koekoeksbloem
gewone brunel
gewone margriet
gewone rietorchis (nat stuk)
grote ratelaar

kale jonker (nat stuk)
beemdooievaarsbek (verwilderd
brede wespenorchis
fraai duizendguldenkruid (vochtig, zandig stuk)
hazepootje (droog, zandig stuk)

Nagenoeg alle soorten zijn in bermen en hooilandjes aangetroffen.
Afhankelijk van de bodem (klei, zand en overgangen daartussen), waterhuishouding
(droog/nat) en aangetroffen soorten, kunnen de graslanden in rompgemeenschappen
van de volgende klassen ingedeeld worden:



weegbreeklasse;
klasse der matig voedselrijke graslanden.

Laatstgenoemd graslandtype bevat de belangrijkste botanische waarden. Het best
ontwikkelde stuk van dit graslandtype binnen het Natuurpark is een vochtig stuk hooiland
langs het fietspad ter hoogte van de hoogspanningsleiding (zie onderstaande afbeelding).

Bijzondere aangetroffen
graslandsoorten langs
het fietspad/de
hoogspanningsleiding.

Fauna
Van de SNL-kwalificerende vlindersoorten komt het bruin zandoogje voor. Koevinkje,
oranjetipje en icarusblauwtje zijn ook waargenomen. Dit duidt op het voorkomen van
kruidenrijk grasland.
De vogelstand vertoont een wisselend beeld. Bodembroeders zoals patrijs en graspieper
zijn uit het Natuurpark verdwenen. Daarentegen kunnen van de gele kwikstaart en
kwartelkoning sinds 2011 enkele broedgevallen binnen de dierverblijven genoteerd
worden.
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3.4 Ruigte / struweel
(SNL 12.06 Ruigteveld)
De grootste oppervlakten ruigte en struweel bevinden zich binnen de omrasterde delen,
waar zij naast grasland in mozaïekvorm voorkomen en door begrazing in stand worden
gehouden (zie bijlage 5). Vooral binnen het deelgebied ‘De Kamp’, waar de edel-herten
(en sinds eind 2014 moeflons) worden gehouden, is een zeer afwisselend beeld ontstaan
van opgaand struweel met wilg, meidoorn en sleedoorn. Op de overgangen naar de
gemaaide delen staan voornamelijk distels, brandnetels en ruigere grassoorten.
Dit terreintype komt ook lokaal voor binnen de verblijven van de przewalskipaarden /
wisenten, pater davidsherten, wilde zwijnen en elanden. Het gaat dan met name om die
delen waar niet wordt gemaaid en waar de dieren beplantingsvakken mogen begrazen.
Doordat elke diersoort specifiek graas- en wroetgedrag vertoont, is het structuurbeeld in
ieder dierverblijf verschillend. Buiten de dierverblijven komt ruigte voor op voormalige
graslandpercelen en -stroken waar geen of een extensief maaibeheer plaatsvindt.
Nat struweel, voornamelijk wilgenstruweel, komt voor op de overgang van open
water/moeras/bos. De fraaiste voorbeelden zijn te vinden op de eilanden in de
zandwinplassen. In deze struwelen en ruigten kunnen de volgende typische
broedvogelsoorten worden waargenomen.
nachtegaal
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
groenling
putter

kneu
spotvogel
braamsluiper
bosrietzanger
sprinkhaanrietzanger
zomertortel

Een vergelijking van de broedvogelinventarisaties vanaf 1998 laat een vrij stabiel beeld
zien van de aantalsontwikkelingen, zij het met sterke schommelingen. De zomertortel is
een bijzonder geval. Deze soort vertoont binnen Nederland een sterke achteruitgang. Het
Natuurpark is één van de weinige gebieden in Nederland met een redelijke populatie (13
broedparen in 2012).

3.5 Bos / bosrand
(SNL N14.03 Haagbeuken- en Essenbos)
De bospercelen in het Natuurpark zijn tussen 1972-1992 gefaseerd aangelegd. De
beplantingsplannen waren gericht op het zo snel mogelijk tot stand brengen van een
parkstructuur. Dit komt onder andere tot uiting in een grote diversiteit aan
(hoofd)houtsoorten.
Veel opstanden zijn doorgeplant met gemengd loofhout of zwarte els als vulhout. Enkele
kleinere vakken bestaan uit naaldhout zonder bijmenging (sparren en dennen). De
kleinere vakken, bijvoorbeeld in de dierverblijven en randen, werden doorgeplant met
doorn- en besdragende soorten zoals vogelkers en sleedoorn.
Met name de gemengde vakken zijn gelaagd (naar schatting 30% van de totale
bosoppervlakte). In 2014 bedroeg de gemiddelde boomhoogte 21 m en de gemiddelde
dikte op borsthoogte 32 cm.
In 2013 (Soortenzoekdag) zijn in het Natuurpark zestig boom- en struikensoorten
geïnventariseerd, waaronder exoten zoals krentenboompje, plataan, amerikaanse
vogelkers, tamme kastanje, etc. De meeste exoten zijn vanwege hun ornamentale
functie als solitaire boom of groepsgewijs aangeplant.
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De thans voorkomende hoofdhoutsoorten zijn populier, abeel, es, zomereik en beuk.
Gelet op de grondsoort (klei-zavel) en de drooglegging liggen er potenties voor een ontwikkeling tot een droog essen-iepenbos.
In welk stadium de vegetatieontwikkeling zich bevindt, blijkt uit inventarisaties uit 2013
ten behoeve van onder meer het tussentijds vaststellen van de SNL-kwaliteit:
kwalificerende plantensoorten ontbreken. Bij snelgroeiend bos (wilg, populier) van
voedselrijke, vochtige bodems ontbreekt meestal de kenmerkende ondergroei vanwege
dominantie van kruiden van hypertrofe omstandigheden, zoals grote brandnetel en
kleefkruid. Daarentegen zijn de bospercelen door de grote variatie rijk aan korstmossen
(72 soorten11).
De samenstelling van de broedvogelpopulatie geeft een gunstig beeld van het bos.
Van de bosvogels doen de soorten van ouder bos het goed: boomklever, grauwe
vliegenvanger en appelvink namen in aantal toe. Het aantal grote bonte spechten is
constant gebleven. Matkop, die jonge opstanden prefereert, nam sterk in aantal af,
evenals de houtsnip. Bosroofvogels waren opvallend constant.
Opvallend is de recente verschijning van de boommarter in het bos.
De structuur van het bos is volgens de beoordelingssystematiek van SNL ‘matig’ te
noemen. Er is relatief weinig dood hout aanwezig. Gezien de relatief jonge leeftijd (25-40
jaar) van het bos is dit niet ongewoon.
Langs de bosranden is door hoogdunning licht en lucht in het bos gebracht. Door
plaatselijk een gevarieerd en extensief maaibeheer op de overgang tussen bos en gras
toe te passen, is getracht om meer structuur in de bosranden tot stand te brengen. Mede
door de relatief jonge leeftijd van het bos en de benodigde ontwikkelingstijd, zullen de
kenmerkende plantensoorten van het essen-iepenbos zich pas op de langere termijn in
de bossen van het Natuurpark gaan ontwikkelen.
Op het Vlindereiland is tussen de bomen een bescheiden boomgaard van oude fruitrassen aanwezig. Een groot deel van het fruit wordt geoogst. Het overige (rottend) fruit
wordt zeer aantrekkelijk bevonden door talloze vlinders en andere insecten.

3.6 Vochtig hakhout
(SNL 17.01 Vochtig hakhout en middenbos)
Het parkontwerp voorzag in de aanleg van kleinere vakken waar onder andere
wilgentakken worden geteeld ten behoeve van het bijvoeren van de gehouden dieren en
voor de levering van verse wilgentakken aan Artis. Deze wilgenakkers worden als
hakhout beheerd met een cyclus van 2-3 jaar.
De regelmatige oogst (ook ’s zomers) en het transporteren van het hout zorgt voor een
ruderale begroeiïng. Er zijn geen kwalificerende plantensoorten aanwezig. De
kwalificerende vogelsoorten appelvink, boompieper, nachtegaal en zanglijster voelen zich
hier wel thuis.

3.7 Akker
Langs de Meerkoetenweg ligt 16 ha verpacht bouwland waar, conform de pachtovereenkomst, biologische landbouw plaats vindt. Deze percelen vallen vooralsnog buiten de
SNL-regeling. In 2012 werden in de ruige perceelskanten broedgevallen van de grasmus
en sprink-haanzanger genoteerd. De huidige natuurwaarden zijn laag.

11

Bron: Verslag van de Soorten-zoekdag 2013.
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3.8 Overig (verhard/bebouwd terrein)
Hieronder vallen de gebouwen, de erven en de directe omgeving van het centrale
gebouwencomplex. De belangrijkste floristische waarden zijn te vinden in en om de
aangelegde watertuin en het centrumgedeelte.
In de watertuin komen onder andere lidsteng, watergentiaan, gewone dotterbloem,
holpijp, kikkerbeet en zwanenbloem voor, die weliswaar zijn aangeplant, maar goed
lijken te gedijen.
In het centrumgebied kunnen bleekgele droogbloem, hazepootje, liggende klaver en
behaarde boterbloem worden aangetroffen.
In de beheerschuur broedt de kerkuil.

3.9 Overige soorten (groepen)
Naast de gerichte monitoring van kwalificerende soorten voor de SNL-regeling, zijn er
door vrijwilligers veel gegevens verzameld van onder andere (nacht)vlinders, libellen,
krekels, sprinkhanen, zoogdieren, paddenstoelen, etc. Een samenvatting van deze
gegevens is te lezen in het rapport ‘De biodiversiteit van Natuurpark Lelystad; Verslag
van de Soorten-zoekdag 2013’.
Het voert te ver om in dit plan het hele rapport te behandelen. Het samenvattende
overzicht van de geïnventariseerde soortgroepen is in het volgende overzicht
opgenomen.
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Samenvatting geinventariseerde soortgroepen.
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4. Gehouden dieren
De gehouden dieren en het Natuurpark zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
park is als het ware rondom de dierperken ontworpen. In de loop der jaren zijn
gehuisveste diersoorten verdwenen of in vrijheid gesteld (bever, ooievaar,
watervogelsoorten) en een aantal toegevoegd. Momenteel worden negen diersoorten
gehouden. De inventaris levende have per januari 2015 is als bijlage 7 opgenomen.12
In totaal zijn zes verblijven aanwezig met een totale oppervlakte van 129,5 ha.
In ieder verblijf van de gehouden dieren zijn specifieke zorgvoorzieningen zoals veekralen, voederbakken, hooiruiven, schuilgelegenheden, drinkpoelen etc. Een beheergebouw dient als opslagruimte voor veevoer en quarantaineruimte voor zieke dieren.
Op de volgende afbeelding zijn de locaties van de verschillende dierverblijven
ingetekend.

Locaties dierenverblijven.
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=

edelherten / moeflons
wilde zwijnen
pater aavidsherten
elanden
otters
przewalskipaarden/
wisenten
separatieweide

Enkele gehouden diersoorten (wisent, prezwalskipaard, pater davidshert en europese
otter) bezitten als bedreigde diersoort intrinsieke natuurwaarde. Zij kunnen benut
worden voor fokdoeleinden ter introductie van de diersoort elders in Eurazië. Bovendien
hebben de gehouden dieren een hoge belevingswaarde voor de parkbezoeker.
12

Uitgebreide informatie per gehouden diersoort is te vinden op http://www.flevolandschap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/23/Natuurpark-lelystad.
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Foerageergedrag
Diverse diersoorten, waaronder de grote grazers, dragen met hun uiteenlopende
foerageergedrag in belangrijke mate bij tot de vorming van het landschap in hun
verblijven, en daarmee tot meer afwisseling in het park.

Verblijf wilde zwijnen.

Edelhertenverblijf ‘De Kamp’.

34

Beheerplan Natuurpark Lelystad 2016-2021

Beverwerk.

Meidoornstruweel
elandenverblijf.

Bos’beheer’ door wisenten.
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Resultaat przewalskipaarden.

Pater davidsherten houden de
oevers kort.

Vogels
De groep ooievaars leeft vrij en wordt bijgevoerd. Dit houdt de binding van de deze
vogelsoort met het Natuurpark in stand, waardoor de dieren goed zichtbaar zijn voor het
publiek. Een paar wilde zwanen werd ooit gekortwiekt waardoor zij in het Natuurpark
blijven. Eén nakomeling van dit paartje verblijft ook in het Natuurpark. De wilde zwanen
worden niet bijgevoerd.
Otters
Naast de gehouden europese otter is er in het Natuurpark huisvestingsruimte voor geïmporteerde otters, die hier tijdelijk verblijven voordat ze elders binnen Nederland in het
wild worden uitgezet.
Bijen
Tenslotte is vermeldenswaardig dat een imker op het Vlindereiland een aantal
bijenkasten exploiteert.
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5.

Recreatie en infrastructuur

5.1 Recreatie
Natuurpark Lelystad is oorspronkelijk ingericht en beheerd als een wandel- en groen
uitloopgebied voor de bevolking van Lelystad. Meer dan de helft van de bezoekers (52%)
woont in Lelystad13. Door het toenemende aantal inwoners in de provincie Flevoland en
de toegenomen mobiliteit, komt 48% van de bezoekers uit Almere (19%), Dronten
(11%), overig Flevoland (7%) en elders (11%). Wandelen, fietsen en dieren kijken zijn
de belangrijkste activiteiten. Het gebied biedt de bezoeker vele recreatieve
mogelijkheden.
Naar schatting bedraagt het aantal bezoeken aan het park anno 2015 circa 165.000 per
jaar. De meeste bezoekers komen met de auto of fiets naar het park. Het Natuurpark is
minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer (15 minuten lopen naar de
dichtstbijzijnde bushalte).
De activiteiten die de bezoekers binenn het Natuurpark ondernemen zijn de volgende.9
 Dieren bekijken (82,5% van de bezoekers).
 Korte wandeling (57,5%).
 Bezoek horecagelegenheid (53,5%).
 Bezoek bezoekerscentrum (51,5%).
 Lange wandeling >4 km (39,5%).
 Fietsers (35%).
 Bezoek aan speelplek met kinderen (22,5%).
 Picknicken (11%).
 Hond uitlaten (10,5%).
 Excursie / workshop / kinderactiviteit (7,5%).
 Natuurstudie (5%).
 Andere activiteiten zoals fotograferen, bezoek evenement, hardlopen, etc (5%).
Behalve individuele bezoekers wordt het Natuurpark bezocht door de volgende groepen.
 Scholen, buitenschoolse opvang (schoolreisje, rugzakroutes).
 Bedrijven (bijeenkomsten, overleggen, excursies).
 Bezoekers van gelegenheden (zoals bruiloften).
Zwemmen, duiken, spelevaren en hengelen zijn binnen het gebied niet toegestaan.
Er is een spreiding van bezoekers in ruimte en in tijd. Het gebied kent een natuurlijke
zonering vanuit het (drukste) centrale gedeelte (waar het parkeerterrein, het bezoekerscentrum, de horeca, de speeltuin en het populaire otterverblijf liggen) naar de buitengrenzen van het park toe. De afstand van het centrale deel naar de buitengrens bedraagt
gemiddeld 2 km.
Ongeveer 90% van het aantal bezoeken vindt op zaterdag en zondag plaats, waarvan
zondag de drukste dag is (75% van het aantal bezoeken)9.

13

Bron: Eindrapportage Enquête Natuurpark; KiekendiefPerspectief, 2014.
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5.2 Infrastructuur
Met de auto is het Natuurpark vanaf de openbare Meerkoetenweg en Vlotgrasweg bereikbaar. Langs de Meerkoetenweg en de Larservaart voert een betonnen recreatief fietspad
richting Lelystad. Fietsers en wandelaars kunnen het Natuurpark ook bereiken via het
fietspad langs de Dronterweg.
Na de hoofdingang, in het centrale gedeelte van het Natuurpark, ligt een parkeerterrein
voor circa 240 auto’s en een reserveparkeerterrein voor circa 100 auto’s. Ook
autobussen kunnen geparkeerd worden. Het parkeerterrein is afgesloten met een
automatische slagboom. Voor het parkeren moet door niet-begunstigers € 3,- betaald
worden.
Het Natuurpark heeft een intensief wegen- en padennetwerk dat nagenoeg geheel tijdens
de aanlegperiode is gerealiseerd. Er is ongeveer 18 km aan (semi-)verharde wegen en
paden aanwezig en ongeveer dezelfde lengte aan graspaden. De (semi-)verharde paden
worden door wandelaars, fietsers en (beheer)auto’s gebruikt, in verschillende mate van
intensiteit. Er is sprake van plaatselijk achterstallig onderhoud waardoor enkele delen
van paden niet door rolstoelgebruikers kunnen worden gebruikt. De graspaden worden
tenminste vijf keer per jaar gemaaid. Een aantal van deze paden, voornamelijk in de
buitenschil van het gebied, wordt nauwelijks door het publiek gebruikt. Voor een
overzicht van de wegen en paden zie bijlage 8.
Door het Natuurpark voeren door derden uitgezette en bewegwijzerde routes:
 een traject van de Lange Afstands Wandelroute ‘Pioniersroute’;
 een traject van de recreatieve fietsknooppuntenroute.
In het Natuurpark is een educatief genummerd ‘waterpad’ (met gidsje) uitgezet.
Voor kinderen van 6-12 jaar zijn vier rugzakroutes ontwikkeld. Zowel gezinnen als
groepen kunnen hiervan gebruik maken.

5.3 Voorzieningen
Het Natuurpark heeft een hoog voorzieningenniveau dat is afgestemd op het intensieve
gebruik en de mogeljkheid tot het observeren van dieren.
Voorzieningen centrale gedeelte
Parkeerplaats
Bezoekerscentrum
Horeca (Willem Barentsz)
Ontvangstlocatie ‘de Waterlely’14
Prehistorische nederzetting ‘Swifterkamp’
Verhuur van fietsen en rolstoelen
Verhuur (rugzak)routes
Excursies (wandel-, boot-, wagen- en
fietsexcursies)
Natuurspeelplaats
Buitentheater
Educatieve watertuin

Voorzieningen gehele park
Wandel- en fietsroutes op maat (routemachine bij
ingang bezoekerscentrum)
Educatief ‘waterpad’ incl. gids
Bankjes / picknicksets / prullenbakken
Infopanelen
Objectborden
Toegangsborden
Bewegwijzering
Gehouden dieren
Wildroosters op locaties waar het publiek De Kamp
en Het Slag doorsteekt
Slagbomen
Uitkijkpunten
Vogelkijkhutten

14

De Waterlely kan op een wat kleinere schaal als een publiekstrekker worden gezien. Het is een
zeer aantrekkelijke en sfeervolle locatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen etc. In
2014 was de Waterlely 88 maal in gebruik bij groepen van 5-80 personen.
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De meeste voorzieningen zijn binnen een straal van enkele honderden meters rondom
het bezoekerscentrum te vinden. Verspreid door het park, op strategisch hoger gelegen
plaatsen binnen of aan de rand van de dierenverblijven, zijn overdekte uitkijkpunten
aanwezig.

5.4 Evenementen
Naast




excursies vinden er jaarlijks de volgende publiekstrekkende evenementen plaats:
de Kerstmarkt;
Uitgast (een jaarlijks terugkerend muziekfestival in augustus);
het Natuurkunstpark (kunstroute van de Kunstenaarsvereniging Flevoland).

Momenteel is een jaarlijks terugkerend Flevo-landschapsevenement in de nazomer in
ontwikkeling.

Sfeerbeeld Uitgast.

Kerstmarkt 2014.
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Deel II
Beheerevaluatie
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6. Evaluatie doelen landschap en cultuurhistorie
Doel: Behoud van het landschappelijke ontwerp, de beleefbaarheid
daarvan en de aanwezige cultuurhistorische waarden.
(SNL N04.02, N04.02, N05.01, N12.02, N12.06, N14.03, N17.01, L01.01,
L05.01, L05.07)

Uitgevoerd beheer
 Bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen is het oorspronkelijke
landschappelijke ontwerp niet aangetast.
 De bomenlanen zijn waar nodig gesnoeid en de laanbermen zijn (deels) gemaaid.
 Er treedt lokaal (zomer)eiksterfte op. Deze bomen hebben last van windworp door
een slecht ontwikkeld wortelstelsel.
 De heggen zijn twee keer per jaar geschoren.
 Eén scheepswrak is verplaatst van de omgeving van de afvalstort naar het Nieuw
Land Erfgoed Centrum in Lelystad. Het tweede scheepswrak en het vliegtuigwrak
zijn behouden en gemarkeerd.
Niet gerealiseerde maatregelen
 Van de aanwezige poelen is het grootste deel niet geschoond. Binnen de dierverblijven zijn de bereikbare poelen niet conform de SNL-voorschriften voor
tenminste 50% uitgerasterd.
 Van een aantal laanbermen wordt een beperkte breedte gemaaid en/of vrij van
houtopslag gehouden.
Resultaten
 De cultuurhistorische waarden zijn behouden.
 Het landschappelijke ontwerp is intact gebleven en is in principe beleefbaar voor
het publiek.
 Door het niet kort houden van de bermvegetatie van het gehele laanprofiel treedt
bij een aantal lanen visuele verrommeling op.
 In enkele eikenlanen zijn door uitval gaten in de rijbeplantingen ontstaan.
 De poelen binnen de dierverblijven voldoen niet aan de SNL-beheervoorschriften.
 Alle poelen groeien langzaam dicht.

Voorbeeld van een eikenlaan
in het Natuurpark.
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Conclusies
 Met het gevoerde beheer is het doel grotendeels behaald.
 Het beheer van de poelen moet actiever ter hand worden genomen.
 Het maaibeheer van de lanen is voor verbetering vatbaar.
 Bij enkele lanen met uitval moet inboet worden gepleegd.
 De poelen binnen de dierverblijven zullen bij de volgende SNL-aanvraag niet als
poel worden aangevraagd.
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7. Evaluatie natuurdoelen
Doel: Behoud van (en waar mogelijk, een verdere ontwikkeling
van) de aanwezige natuurwaarden realiseren.
(SNL N04.02, N05.01, N12.02, N12.06, N14.03, N17.01)

Uitgevoerd beheer
 Bosbeheer: dunnen van enkele opstanden populier, es en eik. Lokaal doorplanten
met beuk.
 Bosbeheer: ontwikkelen mantel-zoomvegetaties door sterke dunning in bosranden
en instellen extensief maaibeheer.
 Hakhoutbeheer: periodiek afzetten en afvoeren wilgenhakhout, ook gedurende de
zomermaanden.
 Graslandbeheer: 1-3 keer per jaar maaien en afvoeren separatieweide, botanisch
interessante stukken en stroken grasland langs de Meerkoetenweg, Vlotgrasweg
en Larservaart.
 Graslandbeheer: delen binnen dierverblijven 1-2 keer per jaar maaien en
afvoeren. Overigens begrazing door gehouden dieren gedurende het gehele jaar.
 Graslandbeheer: 1 keer maaien en hooien plus nabeweiding met pony(’s) door
pachter.
 Beheer ruigte / struweel: instandhouding door begrazing door gehouden dieren.
Buiten de dierperken zijn geen beheermaatregelen genomen.
 Moerasbeheer: geen beheermaatregelen genomen. Vooral de moerasstroken
achter de vooroeververdediging van de zandwinplassen zijn erg smal en worden
vaak overschaduwd door het aanliggende bos.
 Open water: langs de Uilentocht zijn lokaal flauwe oevers en
faunauittreedplaatsen aangelegd (door het waterschap).
 Waterhuishouding: controle overloopstuwen en gemalen. Bij droogte oppompen
water vanuit Larservaart in plassen van De Kamp.
 Waterhuishouding: opschonen schouwsloten (door aannemer).
 Akkerbeheer: biologische akkerbouw door de pachter.
 Faunabeheer: afschot ree en vos conform provinciaal faunabeheerplan.
 Faunabeheer: verwijderen dode vissen uit plassen bij massale sterfte in 2014.
Niet gerealiseerde maatregelen
 Er is sprake van een dunningsachterstand in de bospercelen, waardoor de
gewenste vegetatieontwikkeling langzaam op gang komt.
 De hakhoutpercelen worden bij uitval van de stoven niet ingeboet.
 De plassen, plasoevers en moerasstroken worden niet actief beheerd.
Resultaten
 Bos: Bij de (relatief jonge) bosopstanden is grotendeels sprake van een botanisch
weinig waardevolle vegetatie. Kwalificerende plantensoorten ontbreken
vooralsnog. De bosstructuur(gelaagdheid, dood hout) is matig. In bosgedeelten
waar de randen zijn afgezet of vrijgesteld komt de ontwikkeling van
boszoomvegetaties goed op gang.
 Hakhout: Door afgestorven struiken niet te vernieuwen wordt de opstand steeds
lichter, met verruiging tot gevolg.
 Grasland: De begrazing door grotere hoefdieren binnen de afrasteringen leidt tot
structuurrijke overgangen tussen kruidenrijk grasland, ruigte, struweel en bos.
Het begrazingsbeheer en het aanvullende maaibeheer heeft geleid tot de
kwalificatie ‘matig’ voor het kruidenrijk grasland. Dit is voor Flevoland een relatief
hoge score, dit komt door het (vooralsnog) ontbreken van voldoende
kwalificerende plantensoorten.
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Grasland: Het maaien en hooien van botanisch interessante stukken buiten de
dierperken zorgt voor het behoud van deze vegetaties.
Grasland: In een aantal vakken buiten de dierverblijven wordt een maai- en
hooibeheer gevoerd terwijl hiervoor een ander SNL-beheertype is aangevraagd.
Ook zijn er vakken met het SNL-beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ waar
(inmiddels) geen graslandbeheer wordt uitgevoerd.
Grasland: Het gebruik van een stuk grasland als ponyweide voegt weinig toe aan
de natuur- en belevingswaarden van het Natuurpark.
Ruigteveld: Binnen de dierverblijven zorgt begrazing voor de instandhouding van
dit beheertype. Buiten de dierperken treedt verhouting op. De SNL-beoordeling is
‘goed’.
Moeras: Dit beheertype komt als verlandingsstadium voor in de vorm van rietruigtezomen langs de plasoevers en in ‘dode hoeken’. Bij uitblijven van
beheermaatregelen veranderen de meeste stukken plasoever in opgaand bos of
nat struweel.
Open water: De meeste open wateren zijn als SNL-beheertype ‘zoete plas’
aangevraagd. De SNL-kwalificatie is ‘slecht’ en wordt veroorzaakt door het
ontbreken van kwalificerende plantensoorten.
Open water: Het gemiddelde zomerpeil van de zandwinplassen is de afgelopen
jaren zoveel gedaald dat het vijzelgemaal bij het otterverblijf te weinig water in
het verblijf pompt. Dit komt de waterhuishouding van het elandenverblijf en ‘Het
Slag’ niet ten goede.
Akker: Dit terreintype is duurzaam in stand gehouden maar voldoet niet aan de
SNL-voorschriften voor het, overigens niet aangevraagde, SNL-beheertype N12.05
‘Kruiden- en faunarijke akker’.
SNL typen algemeen: Aan het otterverblijf en het grootste deel van het
elandenverblijf is het SNL-beheertype ‘moeras’ toegekend. Echter, door de
samenstelling en structuur van deze terreindelen, is van ‘moeras’ in de zin van de
SNL-definitie geen sprake. Dit deel zal bij de SNL-aanvraag in 2017 als een ander
type aangevraagd worden en er zullen waarschijnlijk nog een aantal kleine
wijzigingen doorgevoerd worden, maar deze zijn nu nog niet te overzien.

Conclusies
 De SNL-kwalificatie voor de natuurbeheertypen zoete plas, moeras, kruiden- en
faunarijk grasland, haagbeuken- en essenbos en vochtig hakhout, is ‘matig’ of
‘slecht’. Vaak is het een kwestie van schaal en/of ontwikkelingstijd. Versneld
verbetering hierin aanbrengen kan door de uitvoering van inrichtingsmaatregelen
en het aanpassen van het beheer. Kansrijke maatregelen worden in de volgende
hoofdstukken verder uitgewerkt.
 Voor de instandhouding van het SNL-beheertype ‘moeras’ zijn binnen het
Natuurpark onvoldoende mogelijkheden. De toekenning van dit beheertype aan
enkele terreindelen kan beter worden gewijzigd in een grasland- of
bosbeheertype.
 Voor wat betreft de SNL-beheertypen moeras, kruiden- en faunarijk grasland en
haagbeuken- en essenbos, komt de huidige SNL-aanvraagkaart niet overeen met
de huidige situering. Dit zal bij de volgende aanvraag gecorrigeerd moeten
worden.
 Een hydrologisch onderzoek dient ingesteld te worden naar de oorzaken van het
dalende zomerpeil van de zandwinplassen en naar mogelijke oplossingen voor dit
probleem.
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8. Evaluatie doelen gehouden dieren
Doel: Het Natuurpark levert een bijdrage aan de instandhouding
van een aantal diersoorten.
(SNL N04.02, N05.01, N12.02, N12.06, N14.03, N17.01, L01.01)

Uitgevoerd beheer
 Wisenten, przewalskipaarden, bevers, ooievaars en otters werden benut voor
herintroductie of verbetering van foklijnen elders.
 De tijdelijke huisvesting voor Europese otters die elders in Nederland werden
uitgezet, is enkele malen benut.
 Vanuit de in het verleden gehouden bevers en ooievaars zijn de huidige populaties
in Flevoland ontstaan.
 De rasters van de dierverblijven zijn vervangen en deels minder zichtbaar
geworden.
 De kudde moeflons is eind 2014 van het verblijf ‘De Dellen’ verplaatst naar
‘Het’Kamp’.
 De groepen wisenten en przewalskipaarden zijn in ‘De Dellen’ bij elkaar gevoegd.
Conclusie
De doelstelling is gehaald.

Europese otter
(Foto L. Dijkstra
Natuurfotografie).

Przewalskipaarden
(Foto L. Dijkstra
Natuurfotografie).

47

Beheerplan Natuurpark Lelystad 2016-2021

Ingang Swifterkamp.

Ingang Uilentocht.

48

Beheerplan Natuurpark Lelystad 2016-2021

9. Evaluatie recreatiedoelen
Doel: Het faciliteren van de recreatie door regulier onderhoud van
paden en recreatieve voorzieningen en de ontwikkeling van
bewegwijzering.
(SNL N04.02, N05.01, N12.02, N12.06, N14.03, N17.01, L01.01, L05.01,
L05.07)

Uitgevoerd beheer
 In 2012 en 2013 vond er een gedeeltelijke herinrichting plaats van het centrale
gedeelte van het park. De bewegwijzering werd vernieuwd en er zijn meer
voorzieningen gekomen voor bezoekers.
 Regulier onderhoud van de meeste voorzieningen vond plaats.
 Het maaibeheer van de paden en doorzichten is intensief. Enkele paden die weinig
of niet door wandelaars worden gebruikt, worden vanaf mei enkele malen per jaar
gemaaid.
 Er zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor de bruggen, wegen en
paden.
 De brug in het elandenverblijf is vervangen.
Niet gerealiseerde maatregelen
 Er is sprake van achterstallig onderhoud aan enkele bruggen en aan de verharde
paden.
 De ‘boomstam-pyramides’ in de natuurspeeltuin vertonen tekenen van slijtage. Bij
gebrek aan losse stokken en takken om hutten te bouwen, is het niet duidelijk
wat je als kind met de constructies kan doen.
 De vogelkijkhut aan de noordwestzijde van de grote plas heeft een te lage
instaphoogte en moet opgehoogd worden.
 Een deel van de zitbanken en informatieborden staat niet (meer) op
aantrekkelijke plekken, bijvoorbeeld bij doorzichten die geblokkeerd worden door
opgaand hout. Op enkele locaties ontbreken er zitbanken, bijvoorbeeld bij het
wilde zwijnenverblijf.
Gewenste maatregelen
 De ingang bij het Swifterkamp wijkt af van het normale beeld (zie foto) en is niet
representatief. In overleg met het bestuur van Swifterkamp dient de huidige, niet
publieksvriendelijke inrichting van deze ingang aangepast te worden aan de
huisstijl van Het Flevo-landschap.
 De kabelbaan in de natuurspeeltuin vertoont door intensief gebruik tekenen van
slijtage. Er zijn meer speelvoorzieningen gewenst.
 De functie van de ingang naast de Uilentocht (zie foto) is niet duidelijk. Het
achtergelegen graspad is anno juni 2015 nog niet gemaaid en komt als
‘laarzen’pad noch graspad voor op de officiële plattegrond van het Natuurpark.
 Gezien de nabije ingang tegenover het Swifterkamp, kan deze publieksingang
worden opgeheven en de bebording worden verwijderd.
 De aantallen en locaties van de zitbanken, en eventueel van de
informatiepanelen, moeten worden herzien.
Resultaten
 Het Natuurpark is over het algemeen goed toegankelijk en beleefbaar. Enkele
gedeelten en voorzieningen van het park zijn minder goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers, scootmobielen, kinderwagens etc.
 De bezoekersaantallen zijn zodanig toegenomen dat, ondanks de uitbreiding, de
huidige parkeercapaciteit enkele malen per jaar tekort schiet.
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Conclusies
 Met uitzondering van het achterstallig onderhoud is de doelstelling gehaald.
 De lengte aan recreatieve graspaden moet beter in relatie komen te staan tot het
daadwerkelijke gebruik door wandelaars.

Doel: Het bewaren van de zichtbaarheid van het landschap én de
dieren door het openhouden van delen van oevers en
struweelranden.
Uitgevoerd beheer
 Vele meters oever- en struweelrand zijn ten behoeve van voldoende doorzicht
kort gehouden.
 De bestaande doorzichtpunten zijn voldoende gemaaid.
Niet gerealiseerde maatregelen
Niet alle laanbermen zijn gemaaid en/of vrijgehouden van houtopslag.
Resultaten
 Het parklandschap is beleefbaar.
 De dieren zijn voor het publiek voldoende zichtbaar en kunnen zich verstoppen.
 Enkele laangedeelten groeien dicht en worden minder goed zichtbaar.
Conclusies
 De dieren zijn voldoende zichtbaar.
 Delen van het landschap worden door verruiging of dichtgroeien minder goed
zichtbaar.

Bezoekers en vrijwilligers aan het woord
In 2014 is onder de bezoekers van het Natuurpark een enquête gevoerd met als doel het
verkrijgen van input voor het opstellen van dit beheerplan en het maken van keuzes.
Door inzicht te verkrijgen in de beleving en wensen van de bezoekers van het
Natuurpark, kunnen op basis daarvan nieuwe activiteiten en producten worden
ontwikkeld. In de eindrapportage zijn ten aanzien van het gevoerde recreatiebeheer de
volgende conclusies getrokken:
 bezoekers van het Natuurpark hebben een voorkeur voor een natuurlijk uitziend
Natuurpark;
 op een schaal van 1 tot 10 krijgen de voorzieningen scores die variëren van 6,9
(speelvoorziening) tot 8,3 (parkeergelegenheid);
 qua type wandelpaden hebben semi-verharde paden de voorkeur, gevolgd door
verharde en onverharde paden;
 naar het oordeel van de bezoekers zijn er relatief te weinig zitbanken,
speelterreinen en uitkijkpunten aanwezig. Ook is behoefte aan meer excursies en
een betere rolstoeltoegankelijkheid;
 van de geënquêteerden geeft 13% aan activiteiten te willen doen die nu niet
mogelijk zijn. Dit zijn voornamelijk kinderactiviteiten en recreatievormen aan of
op het water, zoals vissen, spelevaren, zwemmen etc.
 een minderheid van de geënquêteerden wenst meer speelvoorzieningen voor
kleinere kinderen en meer toiletvoorzieningen achter in het Natuurpark.
In het najaar van 2014 heeft de werkorganisatie een bijeenkomst georganiseerd met de
vaste vrijwilligers van het Natuurpark. Het doel van deze raadpleging was het
verzamelen van ideeën voor het nieuwe beheerplan en het evalueren van de bestaande
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situatie. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste en meest genoemde punten
samengevat (niet in prioritaire volgorde):
 rust en stilte;
 de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden is vaak onvoldoende;
 meer variatie in het padenstelsel;
 (instandhouding van) doorkijkjes;
 vergroten zichtbaarheid dieren, maar wel mogelijkheden bieden voor natuurlijk
gedrag;
 spannend en leerzaam is het credo;
 meer bankjes aan (lange) wandelroutes;
 betere speelvoorzieningen;
 meer aandacht voor het water(pad);
 de overgang bos-water beter beheren (rietkragen);
 de vaarexcursieroute verlengen (fysieke beperkingen opheffen);
 vanaf de excursieboot eilandbezoek mogelijk maken;
 meer uitkijkposten (om beter informatie over het park te kunnen verstrekken).
 aandacht voor kwaliteit en actualiteit van de informatieve bebording;
 aandacht voor de informatieuitwisseling tussen beheeruitvoering en de
vrijwilligers;
 meer aandacht voor vlinders en insecten (ook bij het maaibeheer).
Deze conclusies en ideeën zijn deels verwerkt in de voorgaande evaluatieparagrafen of
worden meegewogen bij het formuleren van gewenste beheer- en
inrichtingsmaatregelen.

Jonge bezoeker
met jonge eland.
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Deel III
Visie en doelen
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10. Visie

Het Natuurpark Lelystad neemt een bijzondere positie in, zowel
regionaal als landelijk. Het betreft een uniek concept, namelijk
een natuurgebied waar de bezoekers gehouden dieren in relatief
natuurlijke omstandigheden kunnen waarnemen. ’Natuurlijkheid’
is een belangrijke graadmeter voor het het functioneren van het
park, zowel in ecologisch als in recreatief opzicht. Het Natuurpark
is als het ware aangelegd rondom de dierverblijven.

Algemeen

De afwisseling tussen bos, struweel, grasland en open water is
zeer aantrekkelijk voor bezoekers. Ook zorgt dit voor een hoge
variatie aan biotopen. De gehouden dieren, binnen hun verblijven,
geven hieraan een toegevoegde waarde.
De centrale ligging van het park en het hoge voorzieningenniveau
maken het park geschikt als concentratiepunt binnen het
parklandschap Knargebied, met veel mogelijkheden voor groene
dagrecreatie en natuurbeleving. Recreatie is de belangrijkste
functie van het gebied.
Het Natuurpark Lelystad is het stadium voorbij dat het slechts een
lokale functie heeft. Een naamwijziging in ‘Natuurpark Flevoland’
zou in overweging kunnen worden genomen.
Hieronder worden de afzonderlijke doelen behandeld in volgorde
van (afnemende) belangrijkheid.
Het Natuurpark Lelystad is een speerpuntgebied van Het Flevolandschap en trekt bezoekers uit de hele provincie en daarbuiten.
De grootste trekker zijn de gehouden dieren. Het
inrichtingsniveau en de kwaliteit van de voorzieningen worden op
het intensieve gebruik afgestemd en op peil gehouden. Hierbij
hebben kwalitatief goede paden prioriteit.

Recreatie

Het Natuurpark is een concentratiepunt en uitvalsbasis voor een
bezoek aan omringende natuurgebieden in het parklandschap
Knargebied. De nadruk ligt op het creëren van meer
mogelijkheden voor groene dagrecreatie en natuurbeleving, zowel
individueel als in groepsverband. Hierbij zal de aantrekkelijkheid
van het park voor wandelaars, fietsers, en bezoekers van
georganiseerde activiteiten in het park, behouden blijven. Tevens
wordt een spreiding van bezoekers, zowel in ruimte (het
toepassen van een recreatieve zonering) als in tijd (een spreiding
van georganiseerde activiteiten), nagestreefd.
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Het landschappelijke parkontwerp is een van de kernkwaliteiten
van het Natuurpark. Deze bezit cultuurhistorische waarde. Het
maakt het Natuurpark bijzonder aantrekkelijk voor zowel de
bezoeker als de flora en fauna. Behoud van dit afwisselende
landschap is van essentieel belang voor het welslagen van de
recreatieve en natuurfuncties.

Landschap

Door de landschapselementen (zichtlijnen, laanstructuren, open
water, grasvlakten, markante bomen) in stand te houden en
zichtbaar te laten zijn, kan de ontstaansgeschiedenis zich beter
laten lezen. Bij voorlichting over het Natuurpark zal in de verschillende media hieraan meer aandacht worden besteed.
Ruimtelijk gezien ligt de nadruk op het behoud van de
karakteristieke dierperken (De Kamp, Het Slag, De Dellen), de
waterpartijen en het centrumgebied. Ruimte voor verandering,
ten behoeve van natuur- en recreatiedoeleinden, ligt aan de
buitenzijden van het Natuurpark en in het gebiedsdeel ten zuidoosten van de Meerkoetenweg.
Het landschap en de beleving daarvan zijn, na de recreatieve
waarden, de meest leidende aspecten voor beheer en inrichting.
De aanleg van het Natuurpark heeft gezorgd voor een grote
variatie aan biotopen en overgangen (bos/grasland, nat/droog,
etc.). Door het relatief grote oppervlakte aan bos en struweel, die
voor een belangrijk deel in de niet toegankelijke dierverblijven
ligt, kent het park een rijke broedvogelstand. Ook herbergt het
park een kernpopulatie bevers.

Natuur

Binnen de gegeven landschappelijke en recreatieve kaders wordt
het behoud en zo mogelijk een verdere verhoging van de natuurwaarden nagestreefd. Dit betekent dat in beperkte mate ruimte
aan natuurlijke processen kan worden geboden. In de praktijk
betekent dit dat de meeste mogelijkheden voor natuurlijke
processen in de niet-toegankelijke of minst bezochte delen van
het Natuurpark aanwezig is.
Het natuurbeheer zal zich richten op het behoud en, zo mogelijk,
de verdere ontwikkeling van de natuurtypen voedselrijk bos,
matig voedselrijk grasland, struweel, ruigte, zoete plas,
kruidenrijke akker en wilgenhakhout. Aanvullend wordt
leefgebiedenbeheer gevoerd ten behoeve van de vrijlevende
bever, ooievaar en kwartelkoning. Soortenbeheer komt voor in de
vorm van het niet te vroeg afmaaien van diverse plantensoorten
zoals de brede wespenorchis.
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De gehouden dieren in het Natuurpark zijn zowel een
beheermiddel als een doel op zich. Als middel zorgt het diergedrag
een natuurlijke dynamiek in het landschap en verhoogt daarmee
de terreindifferentiatie en soortenrijkdom.

Gehouden dieren

Voorlichting/
Educatie

Cultuurhistorie

Daarnaast is het Natuurpark Lelystad sinds lange tijd één van de
locaties waar fokgroepen van bedreigde diersoorten als
Przewalskipaard en wisent gehuisvest zijn. Het Flevo-landschap
staat open voor deze functie en meer: de dieren vergroten de
attractie- en educatieve waarde van het Natuurpark. Hiermee
draagt het Natuurpark bij aan het vergroten van de kennis over
Euraziatische dieren bij de bezoeker.
Er wordt gestreefd naar het creëren van zo natuurlijk mogelijke
leefomstandigheden voor de gehouden dieren, zodat deze zich zo
natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. Dit komt zowel het welzijn
van de dieren als de recreatieve belevingswaarde ten goede.
Hiermee levert het Natuurpark een bijdrage aan de
instandhouding van een aantal (bedreigde) diersoorten en het
vergroten van de kennis van het publiek hierover.
Voor Het Flevo-landschap is het belangrijk om mensen bekend te
maken met het Natuurpark, maar ook met Het Flevo-landschap
als dé Flevolandse natuur- en landschapsorganisatie. Met de
uitvoering van het EFRO-project zijn de publieksvoorzieningen op
niveau gebracht en is meer aandacht gegeven aan educatieve
activiteiten voor kinderen (educatieve watertuin, speurtochten).
Het bezoekerscentrum is het centrum voor educatie en
voorlichting over het Natuurpark, de natuurterreinen en
recreatieve mogelijkheden in de omgeving, en de overige
terreinen van Het Flevo-landschap. Binnen en buiten het
Natuurpark zijn veel en diverse informatie- en
voorlichtingsbronnen aanwezig (website, informatiepanelen,
folders, excursieroutes, etc.)
De prehistorische nederzetting maakt, samen met de gehouden
diersoorten die toen leefden, een deel van de Flevolandse
geschiedenis zichtbaar. Om cultuurhistorische en educatieve
redenen zal de samenwerking met de beheerder worden geïntensiveerd. De aanwezige scheeps- en vliegtuigwrakken zijn van
cultuurhistorische waarde en zullen in stand worden gehouden.
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Houtproductie

Vanwege redenen van duurzaamheid is het belangrijk om ook in
Nederland hout te produceren. In het Natuurpark is productie
echter een beperkt doel. De waarden van recreatie en landschap
zijn hoog en kunnen worden geschaad bij (grootschalige)
houtoogst. Om deze redenen wordt geïntegreerd bosbeheer
toegepast, waarbij kleinschalig en verspreid door het park hout
vrijkomt.Ook kan door calamiteiten (storm, ziekten) hout
vrijkomen. Naast dood hout kan dit ook productiehout opleveren.
Gedurende de wintermaanden wordt in de hakhoutpercelen
takhout geoogst, dat als bijvoeding van de gehouden dieren dient.

Overige
natuurproductie

Natuurproducten zijn een spin-off van de beheeractiviteiten. In
het Natuurpark gaat het om natuurvlees, honing en appelsap. Bij
voldoende productie worden deze streekproducten vanuit het
bezoekerscentrum verkocht. Samen met de natuurpachter van de
akkerpercelen zal de relatie tussen voedselproductie en deze
percelen voor het publiek beter zichtbaar worden gemaakt.
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11. Doelen
11.1

Recreatie

Hoofddoel 1

Het Natuurpark is in hoge mate toegankelijk en goed
begaanbaar.

Hoofddoel 2

In het Natuurpark zijn landschap, natuur en de dieren in
hoge mate beleefbaar.

Doel 1

Het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de recreatieve
voorzieningen, toegankelijkheid en infrastructuur.

Doel 2

Het toepassen van zonering als maatregel om recreatie en beleving
te sturen.

Doel 3

Het creëren van meer mogelijkheden voor groene dagrecreatie en
natuurbeleving, met recreatieve zonering als uitgangspunt.

Doel 4

Het ontwikkelen van het Natuurpark als concentratiepunt en
uitvalsbasis voor bezoek aan het Knargebied.

Doel 5

Het vergroten van het aantal parkbezoekers tot 180.000, het
aantal bezoekers aan het bezoekerscentrum tot 40.000 en het
aantal bezoekers aan evenementen tot 12.000 per jaar in 2018.

11.2

Landschap

Hoofddoel 3

Het behoud en de versterking van het unieke landschap van
het Natuurpark.

Doel 1

Het versterken van de zichtbaarheid van de dieren en de natuur.

Doel 2

Het behoud van de groene structuurelementen in het landschap,
met name de lanen.

Doel 3

Het behoud van niet-inheemse beplantingen als specifiek onderdeel
van het parkontwerp.

11.3
Hoofddoel 4

Doel 1
Doel 2
Doel 3

Doel 4
Doel 5

Natuur
Optimaliseren (binnen de door bovenstaande doelen
gestelde grenzen) van de biodiversiteit binnen het
Natuurpark.
Zoete plas (SNL N04.02)
Behoud van de bestaande oppervlakte zoete plas en slootlengte.
Verbetering waterkwaliteit van ondiepe waterpartijen.
Moeras (SNL N05.01)
Niets doen, waardoor successie naar natte struweel- en bostypen
mogelijk wordt.
Kruiden- en faunarijk grasland (SNL N12.02)
Ontwikkelen van structuur- en bloemrijke graslanden en bermen.
Kruiden- en faunarijke akker (SNL N12.05)
Bestemmen en ontwikkelen van een deel van het akkerperceel als
faunarand en wintervoedselveld.
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Doel 6

Ruigteveld (SNL N12.06)
Behoud van de natuurlijke ontwikkeling van ruigte en struweel,
binnen en buiten de dierverblijven.

Doel 7
Doel 8
Doel 9

Haagbeuken- en essenbos (SNL N14.03)
Behoud en versterking van het parklandschap.
Verhoging structuurrijkdom en aandeel dood hout in het bos.
Behoud diversiteit aan boom- en struiksoorten.

Doel 10

Vochtig hakhout- en middenbos
Behoud oppervlakte wilgenhakhout.

Doel 11
Doel 12

Soorten- en leefgebiedenbeheer
Instandhouden huisvesting ooievaar en kerkuil.
Behoud beverburchten.

11.4

Gehouden dieren

Doel 1

De bezoeker de dieren onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en hun invloed op natuur en landschap, laten beleven.

Doel 2

Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van een aantal
(bedreigde) Euraziatische diersoorten.

11.5
Doel 1

11.6
Doel 1

11.7
Doel 1

11.8
Doel 1

Voorlichting en educatie
Bezoekers informeren en voorlichten over het Natuurpark, de
gehouden dieren, de natuur- en landschapswaarden, en de
omringende natuurgebieden in het Knargebied.

Cultuurhistorie
Behoud van het parkontwerp, het scheeps- en het vliegtuigwrak.

Houtproductie
Het bij het beheer vrijkomende hout zo duurzaam mogelijk
benutten.

Overige natuurproductie
Vergroten van de binding van de bezoeker met de natuur en het
Natuurpark in het bijzonder.
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Deel IV
Van doelen naar
beheer
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Recreatiezonering

Zone 1:
Centrumgebied; meeste voorzieningen (o.a. bezoekerscentrum, horeca); korte wandelingen;
populairste dieren.
Zone 2:
Middellange wandelingen en fietstochten langs alle dierverblijven.
Zone 3:
Lange (doorgaande) wandelingen en fietstochten; minder bezochte delen van het Natuurpark;
weinig voorzieningen.
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12. Praktische uitwerking van de doelen
In dit hoofdstuk worden de beheerdoelen vertaald naar benodigde maatregelen.

12.1

Recreatie

(SNL N04.02, N05.01 N12.02, N12.06, N14.03, N17.01, L01.01, L05.01, L05.07)

Hoofddoel 1

Het Natuurpark is in hoge mate toegankelijk en goed
begaanbaar.

Hoofddoel 2

In het Natuurpark zijn landschap, natuur en de dieren in
hoge mate beleefbaar.

Doel 1

Het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de recreatieve
voorzieningen, toegankelijkheid en infrastructuur.

Doel 2

Het toepassen van zonering als maatregel om recreatie en beleving
te sturen.

Toegankelijkheid en zonering






Bereikbaarheid: de hoofdingang van het Natuurpark is via de openbare wegen
Meerkoetenweg en Vlotgrasweg voor alle verkeer bereikbaar. Fietsers en
wandelaars hebben, behalve de hoofdingang, nog vijf ingangen tot hun
beschikking (zie bijlage 8).
Openstelling: het gehele Natuurpark is jaarrond van zonsopgang tot
zonsondergang opengesteld op wegen en paden. Fietsers, inclusief ATB, zijn
toegestaan op wegen en paden. Honden zijn binnen de dierperken niet
toegestaan. Daarbuiten wel, mits aangelijnd. Om met name het centrale gedeelte
van het Natuurpark aantrekkelijk en schoon te houden, zal een opruimplicht voor
hondenpoep worden ingevoerd. Er zijn geen voorzieningen voor paardrijden in het
Natuurpark. Vanwege het risico van de verspreiding van veterinaire ziekten en het
veroorzaken van onrust onder de Przewalskipaarden, is paardrijden binnen het
Natuurpark verboden.
Zonering: vanuit het centrale gedeelte van het Natuurpark nemen de aantallen
bezoekers naar de buitenzijde van het park, op gemiddeld 1–1,5 km, af. Deze
zonering wordt gebruikt om de onderhoudsintensiteit van de voorzieningen en
infrastructuur vast te stellen. Tevens wordt het gebruikt bij het plannen van
natuurbeheermaatregelen en recreatieactiviteiten. Op de afbeelding van het
Natuurpark op de pagina hiernaast zijn de drie recreatiezones ingetekend.

Voorzieningen
Centrumgebied
Natuurspeeltuin
 Speelvoorzieningen regelmatig nazien op gebreken en zo nodig herstellen.
 Zandgedeelte zo nodig aanvullen.
 Grasperken vanaf 1 mei circa 1 keer per 3 weken maaien.
 Voorraad beschikbaar ‘boomhuttakhout’ op peil houden.
 Eenmalige maatregel: speelvoorzieningen aanvullen.
Buitentheater
 Bij constateren van verzakkingen de constructie herstellen.
 Mos- en algengroei van de betonnen constructie verwijderen.
 Grasperken vanaf 1 mei circa 1 keer per 3 weken maaien.
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Educatieve watertuin
 Insteekoever 1 keer per jaar maaien en maaisel afvoeren.
 Natte oever jaarlijks voor 50% afmaaien en maaisel afvoeren.
 Vijver 1 keer per 5-10 jaar (afhankelijk van baggeraanwas) op diepte brengen en
bagger afvoeren.
 Boomopslag en overmatige riet- en pitrusgroei tijdig uitsteken.
Begroeiïng
 Solitaire bomen in grasperken opkronen en bij uitval inboeten.
 Gras vanaf 1 mei circa 1 keer per 3 weken maaien.
 Gras rondom palen, bomen etc. 2-3 keer per jaar maaien en afvoeren.
Opstallen
 Het beheer en de exploitatie van de horecavoorziening, het bezoekerscentrum, de
Waterlely, de automatische slagbomen, het parkeerautomaat, de camerainstallaties, de huurrolstoelen en de fietsenstalling vallen buiten het bestek van dit
beheerplan. Het beheer van het Swifterkamp wordt door derden gevoerd.
Gehele park
Bewegwijzering en bebording
 Onder en rondom 2-3 keer per jaar maaien.
 Schoonmaken 2 keer per jaar.
 Vervangen indien nodig.
Vogel




en uitkijkhutten
Uitkijkhutten 1 keer per 5-10 jaar schilderen.
Uitkijkhutten en zitbanken 3 keer per jaar schoonmaken.
Vogelkijkhutten nazien op gebreken en repareren.
Eenmalige maatregel: vogelkijkhut noordwestzijde grote plas op normale
inloophoogte brengen.

Houten slagbomen bij diverse ingangen
 Vrijmaaien tijdens maaibeurt achterliggend pad; anders 1 keer per jaar.
Banken en Picknicksets
 Onder en rondom 3-5 keer per jaar maaien.
 Schilderen 1 keer per 5-10 jaar.
 Schoonmaken 3 keer per jaar.
Prullenbakken
 3-4 keer per jaar maaien rondom.
 Legen: 25 keer per jaar.

Infrastructuur
Algemeen
 De wegen, paden en verharde oppervlakten van het Natuurpark zijn in
kaartbijlage 8 weergegeven. Jaarlijks worden alle wegen en paden gecontroleerd
en beheerd op dode en overhangende takken.
 Voor de (semi)verharde wegen, paden en vakken (parkeerplaats, erf,
beheerschuur, voorplein bezoekerscentrum / kantoor) is in 2014 een
inventarisatie en onderhoudsadviesplan opgesteld.
 Alle wegen en paden worden geclassificeerd aan de hand van gebruiksintensiteit
en functie. Op basis hiervan zal het herstel- en beheerplan worden opgesteld. De
eerste prioriteit ligt bij het ‘rolstoel-/ kinderwagen’-vriendelijk maken van de
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verharde paden in zone 1 (zie de kaart met recreatiezones op blz. 64 en bijlage
8).
Parkeerplaats
 Vanaf 1 mei circa 1 keer per 3 weken maaien.
 Gras onder bomen tussen parkeerplaats en overloopparkeerplaats 2-3 keer per
jaar maaien en afvoeren.
 Verzakte graskeien ophogen.
 Heggen scheren en bij uitval inboeten.
 Solitaire bomen opkronen.
 Onkruid tussen halfverharding verwijderen.
 Overloopparkeerplaats 2-3 keer per jaar klepelen.
 3-4 keer per jaar bladblazen.
 Straatverlichting op orde houden.
 Eenmalige maatregel: ontwatering overloopparkeerplaats verbeteren.
Bruggen
 Onderhoud en controle conform het meerjarenonderhoudsplan ciiviele
kunstwerken (2014).
 Stalen bruggen 1 keer per 5-10 jaar schilderen.
 Slijtagelaag brugdek tijdig vernieuwen.
 Eenmalige maatregel: gedurende de komende jaren zal een deel van de bruggen
worden vervangen.
Wegen, paden en vakken
Verhard
 Asfaltpaden: uitvullen slijtlaag en repareren scheuren.
 Betonpaden: bermen ophogen bij te scherpe overgangen.
 Klinkerpaden: herbestraten bij verzakkingen en 5 keer per jaar onkruid
wegbranden.
 De paden 3-4 keer per jaar bladblazen.
Semi-verhard
 De wegen, paden en vakken 5 keer per jaar onkruid wegbranden.
 Gaten uitvullen.
 De paden 3-4 keer per jaar bladblazen.
Bermbeheer
 In principe is het bermbeheer beperkt tot een strook van 50-100 cm breedte aan
weerszijden van het (semi) verharde pad-/ wegvak. De maaifrequentie is
afhankelijk van de volgende factoren:
o Breedte: Overhangend gras over een smal pad zal eerder gemaaid moeten
worden dan langs een breed pad.
o Ligging: Bospaden hoeven niet of weinig gemaaid te worden. Paden in de
open lucht daarentegen juist vaker dan gemiddeld.
 Beheer van het aangrenzende terreindeel: Het bermbeheer sluit hierop aan. Ter
illustratie de volgende voorbeelden:
o padbermen die door een gazon lopen worden met het gazon meegemaaid;
o padbermen die door hertenverblijven lopen behoeven niet gemaaid te
worden, omdat deze worden meebegraasd.
 Ten slotte is de recreatieve zonering medebepalend. Dit is per zone (zie de kaart
op blz. 64) uitgewerkt:
o zone 1: > 5 keer per jaar;
o zone 2: 3-5 keer per jaar;
o zone 3: 0-2 keer per jaar.
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Graspaden
 Het betreft de graspaden die primair een recreatieve functie hebben. De
padbreedte is 1,20–1,50 m. Behalve het educatieve ‘Waterpad’, liggen de meeste
recreatieve graspaden in zone 3, de buitenste schil van het park. Afhankelijk van
de ligging (lichtinval) en gebruiksintensiteit bedraagt de maaifrequentie 3–5 keer
per jaar.
 Eenmalige maatregel: Een aantal graspaden dient geen duidelijk recreatief doel
en kan, als recreatiepad, worden opgeheven. Deze paden worden vervolgens als
beheerpad beheerd. Het beheer hiervan is extensief.
 Langs de afrasteringen van de dierperken wordt 1-4 keer per jaar gemaaid vanaf
1 juli.
 De overige grasbeheerpaden:
o schouwpad 1 keer per jaar maaien;
o overige paden maaien bij evidente noodzaak, bijvoorbeeld ten behoeve
van het afvoeren van geoogst hout.
Terreiningangen
 Alle ingangen zijn voorzien van een slagboom, naambord en toegangsbord.
 De bebording 2 keer per jaar schoonmaken.
 De bebording 2 keer per jaar vrijmaaien en –snoeien.
 Slagbomen en bebording zo nodig vernieuwen.
 Eenmalige maatregelen:
o Ingang Swifterkamp aanpassen aan de huisstijl van Het Flevo-landschap.
o Ingang tegenover Swifterkamp (naast Uilentocht) opheffen.

Doel 3

Het creëren van meer mogelijkheden voor groene dagrecreatie en
natuurbeleving, met recreatieve zonering als uitgangspunt.

Het Natuurpark Lelystad biedt voldoende fysieke ruimte om dit doel te realiseren. Om
geen afbreuk te doen aan de rustige natuurbeleving die er nu is, worden nieuw te ontwikkelen activiteiten beter over het Natuurpark, en over het gehele jaar, verspreid.
Naast wandelen en fietsen, de belangrijkste vormen van recreatie in het Natuurpark, kan
worden gedacht aan andere recreatievormen en activiteiten.
 Spelevaren voor (oudere) kinderen toestaan in de plas tussen de parkeerplaats,
Swifterkamp en het centrale gedeelte. Spannende aanlegplaatsen maken ter
hoogte van de ‘heuvel’ tegenover de Waterlely.
 Deze plas kan ook worden gebruikt voor vlottenbouwen (in samenwerking met
Swifterkamp). Voor (toezichthoudende) ouders langs de oevers moeten meer
(picknick)banken worden neergezet.
 Aanwijzen van een speelbos voor oudere kinderen. Dit zou een bos(gedeelte)
moeten zijn met niet te hoge bomen en veel takhout op de bodem. Het bouwen
van een boomhut, het graven van een put en het (onder volwassen toezicht)
maken van een kampvuur behoren tot de mogelijheden. De
verzekeringstechnische risico’s moeten nader worden uitgezocht.
 Natuur-/wildkamperen toestaan in aangewezen delen van het Natuurpark
(georganiseerd, onder begeleiding of structureel). In 2015 wordt deze activiteit
door Het Flevo-landschap als evenement georganiseerd.
 Het onttrekken van een deel van het perceel aan de Meerkoetenweg aan de
landbouw en deze herinrichten met als mogelijke doelstellingen:
o het demonstreren van de relatie tussen landbouw en natuur door middel
van de aanleg en het beheer van bloemrijke faunaranden en
wintervoedselakkers (zie ook paragraaf 12.3). Bezoekers ervaren en
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o

beleven hoe landbouw en natuur elkaar aanvullen. Op grotere schaal zal
deze ontwikkeling in de projecten ‘Noorderwold’ en ‘Vogelakker’
plaatsvinden;
een ‘Streek- en voedselcentrum’ dat zowel een recreatief als educatief doel
dient. Duurzame landbouw, streekproducten en landbouwhuisdieren
komen onder de aandacht van de bezoeker. Verschillende groente- en
fruitgewassen worden kleinschalig verbouwd. ‘Zelf-oogsten’ behoort tot de
mogelijkheden.

Bovenstaand overzicht is een groslijst van mogelijkheden waaruit gekozen kan worden
en waaraan andere activiteiten kunnen worden toegevoegd. Het Flevo-landschap richt
zich hierbij op de doelgroepen ‘jonge gezinnen’ en ‘jeugd’. Nieuwe ontwikkelingen worden
getoetst aan de overige doelstellingen van het Natuurpark en aan de
financieringsmogelijkheden.

Doel 4

Het ontwikkelen van het Natuurpark als concentratiepunt en
uitvalsbasis voor bezoek aan het Knargebied.

Het Natuurpark Lelystad heeft een relatie met het omliggende landschap. De nieuwe
woonwijk ‘de Landerijen’ die het Flevohout raakt en het aangrenzende natuurgebied
Larservaartbos, hebben een landschappelijke en ecologische relatie met het Natuurpark.
Met de toekomstige groene inrichting van het bedrijvengebied Larserpoort ontstaat een
volwaardig parklandschap tussen het Natuurpark, het Knarbos en het Larserbos. Het
Natuurpark is en blijft een bestemming op zich, maar heeft, mede gezien de aanwezige
publieksvoorzieningen, de potentie om uit te groeien tot de entree en het
concentratiepunt van waaruit de bezoeker het gehele Knargebied bezoekt. Om vanuit het
Natuurpark meer bezoekers naar de rest van het Knargebied te leiden, moet het
voorzieningenniveau in de overige natuurterreinen in het Knargebied op orde zijn. Bij het
plannen van nieuwe activiteiten moet meer op de omgeving van het Natuurpark worden
ingezoomd.
Om een verkenning van het Knargebied vanuit het Natuurpark te stimuleren, moet de
uitvalsweg Meerkoetenweg aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers en wandelaars.
Zij delen nu de weg met automobilisten. De wegberm (eigendom gemeente) is voldoende
breed om gescheiden wandel- /fietspaden en landschappelijke beplanting aan te leggen.
De smalle brug over de Larservaart is echter een knelpunt.
In dit verband komt het siloterrein naast het kruispunt Meerkoetenweg / Larserweg in
beeld als geschikte locatie om als ‘voorportaal’ van het Natuurpark te fungeren. Gedacht
kan worden aan een inrichting als ‘Toeristisch Overstap Punt’ (TOP). Dit zijn markante
startpunten waar recreanten kunnen parkeren om van daaruit in de omgeving te fietsen
of te wandelen. Hoewel parkeren gratis is, zal dit terrein, gezien de resterende afstand
tot het centrumgebied (1.500 m), naar verwachting niet als alternatief parkeerterrein
voor het Natuurpark dienen.
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Het vergroten van het aantal parkbezoekers tot 180.000, het
aantal bezoekers aan het bezoekerscentrum tot 40.000 en het
aantal bezoekers aan evenementen tot 12.000 per jaar in 2018.

Doel 5

Het vergroten van het aantal bezoekers is nodig voor het realiseren van de beschreven
recreatieve ambities en levert een bijdrage aan het maatschappelijk en financieel
draagvlak van Het Flevo-landschap. Het Natuurpark wordt interessanter voor horeca- en
recreatieondernemers. Dit kan weer leiden tot een vergroting van commerciële
activiteiten voor de zakelijke markt en andere groepen (vergaderingen, teambuilding
sessies, etc.) en extra inkomsten.

12.2

Landschap

(SNL L01.01, L01.05, L01.07)

Hoofddoel 3

Het behoud en de versterking van het unieke landschap van
het Natuurpark.

Doel 1

Het versterken van de zichtbaarheid van de dieren en de natuur.

Doel 2

Het behoud van de groene structuurelementen in het landschap,
met name de lanen.

Doel 3

Het behoud van niet-inheemse beplantingen als specifiek onderdeel
van het parkontwerp.

Algemeen
Het parklandschap (losjes gebaseerd op de Engelse landschapsstijl) is binnen het
Natuurpark het meest zichtbaar in zones 1 en 2, waar alle dierverblijven en open
wateren liggen. De boomlanen verbinden de verschillende parkonderdelen met elkaar.
Binnen deze twee zones prevaleert landschapsbehoud boven natuurbehoud- en
ontwikkelingsdoelen. Een uitzondering hierop geldt voor het gebied binnen de
dierverblijven. Hier zijn de dieren de landschapsontwikkelaars en wordt in principe
nauwelijks in de (semi)natuurlijke processen ingegrepen.
Beheermaatregelen
 Behoud van solitaire bomen en laanbomen door het tijdig opsnoeien, verwijderen
van waterlot en dood takhout.
 Behoud van het laanbeeld door middel van het tijdig verwijderen van dode
bomen. Of de dode boom gelijk vervangen moet worden, is afhankelijk van de
plantafstand en de leeftijd van de laan. Bij 50% of meer uitval is het tijd om de
gehele laan ineens te vervangen. Op kleinere schaal (3-4 uitgevallen bomen op
een rij) inboeten is ook mogelijk, mits er voldoende lichtinval is.
 Bij (gedeeltelijke) laanvernieuwing ruimte maken in het aanliggende bos.
 Bosvakken, lanen en solitaire bomen die geheel of gedeeltelijk uit exoten bestaan,
worden zo lang mogelijk in stand gehouden.
Het laanprofielbeheer wordt beschreven aan de hand van de volgende indeling van het
laanprofiel:
 Eenmalige maatregel: Herstel van het laanbeeld door verwijderen van houtopslag
en ruigte die zich binnen de laanboomkroonprojectie bevinden (zie de schets en
foto’s op de volgende pagina).
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Behoud laanbeeld door:
o 3-5 keer per jaar maaien van het ‘profiel’ (zie schets) in zone 1;
o 2-3 keer per jaar maaien in zone 2;
o 0-2 keer per jaar maaien in zone 3.
Indien lanen aan grasperken in zone 1 grenzen, de (hogere) maaifrequentie van
de grasperken aanhouden. Het laanbermbeheer is in paragraaf 12.1 beschreven.

Laanprofiel










Achtergelaten snoeihout zorgt voor
verruiging van het laanprofiel

Voor het maaien van de ‘zoom’ achter de bomenrijen kan een lagere frequentie
worden aangehouden (0-1 keer per 2-3 jaar). Klepelen veroorzaakt opnieuw
verruiging en moet voorkomen worden. Na het klepelen het maaisel afvoeren.
Bij een maaifrequentie van 1-3 keer per jaar het maaisel afvoeren.
Behoud van het transparante landschap en uitzicht op dieren door frequent
maaien van grasperken en doorzichten in zones 1 en 2 (>5 keer per jaar).
Behoud van doorzichten door het tijdig afzetten van uitzicht belemmerende
houtopslag en maaien van ruigte. Bij teveel opslag het doorzicht opheffen en
elders een nieuw doorzicht realiseren.
Behoud van de heggen door 2 keer per jaar scheren en bij uitval inboeten.
Behoud van ondiepe poelen buiten de dierverblijven door middel van gefaseerd
maaien en het afvoeren van de moerasvegetatie die vanaf de oevers het water
ingroeit (zie foto).
Behoud van de drinkpoelen binnen de dierverblijven door deze bereikbaar en open
te houden.
Eenmalige maatregel: in overleg met de gemeente (eigenaar) aan weerszijden
van de Meerkoetenweg laanbomen (eik, linde) aanplanten. Hierdoor wordt de weg
naar de huidige ingang van het Natuurpark geaccentueerd.
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Foto laanbeeld zone 1
Rechts het gewenste
laanbeeld; links moet
de houtopslag tussen
en achter de bomenrij
verwijderd worden.

Verlanding waterpartij:
over enkele jaren staat
deze plas vol met riet.
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12.3

Natuur

(SNL N04.02, N05.01, N12.02, N12.05, N12.06, N14.03, N17.01)

Hoofddoel 4

Optimaliseren (binnen de door bovenstaande doelen
gestelde grenzen) van de biodiversiteit binnen het
Natuurpark

Algemeen
De potenties en mate van natuurlijkheid zijn het grootst in terreindelen die weinig of niet
door het publiek worden bezocht. Het gaat om de volgende delen:
 de bospercelen langs de buitenzijden van het Natuurpark (SNL N14.03; N12.06,
N17.01);
 de zandwinplassen inclusief de eilanden (SNL N04.02; N14.03);
 de omrasterde dierverblijven, met de kanttekening dat het welzijn van de
gehouden dieren leidend is voor het natuurbeheer (SNL N04.02; N05.01; N12.02;
N12.06; N14.03);
 in de overige delen van het park komen de (natuur)beheertypen Kruiden- en
faunarijk grasland(N12.02), Haagbeuken- en essenbos (N14.03) en het
terreintype Akker voor.
De uitwerking van de natuurbeheerdoelstelling wordt per SNL-natuurbeheertype
beschreven.

Zoete plas (SNL N04.02)
Doel 1

Behoud van de bestaande oppervlakte zoete plas en slootlengte.

Doel 2

Verbetering waterkwaliteit van ondiepe waterpartijen.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de diepere zandwinplassen, ondiepe waterpartijen en
sloten.
Zandwinplassen
 De stuw naar de afwateringsloot richting Uilentocht controleren op instelhoogte en
lekkage.
 Te weelderige begroeiing bij het opvoergemaal otterverblijf, duikers en
bruggenhoofden verwijderen.
 Omgevallen bomen in vaarroutes verwijderen.
 Eenmalige maatregel: Bij excursiebootdoorgangen onder bruggen de te sterke
ontwikkeling van waterplanten tegengaan door het storten van grotere stenen of
stoeptegels (circa 20-30 cm Ø).
Ondiepe waterpartijen
 Te weelderige begroeiing ter hoogte van duikers en stuwen verwijderen.
 In het water gevallen bomen, die een veiligheidsrisico vormen, verwijderen.
 Behoud van ondiepe waterpartijen buiten de dierverblijven door middel van
gefaseerd maaien en afvoeren van de moerasvegetatie die vanaf de oevers het
water ingroeit.
 Periodiek (1 keer per 10-20 jaar) de ondiepe plassen op diepte brengen en de
vrijkomende baggerspecie afvoeren. Dit bevordert de waterdoorstroming en helpt
botulisme en blauwalg te voorkomen.
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Plassen in De Kamp ’s zomers op droogvallen controleren. Eventueel water uit de
Larservaart via de aanvoersloot oppompen.

Sloten
 De werking van duikers en stuwen controleren.
 Af- en aanvoersloten en schouwsloten 1 keer per jaar opschonen (zie bijlage 2).
 De sloten binnen de dierverblijven die een belangrijke wateraan- of afvoerfunctie
hebben bij noodzaak opschonen.
 Omgevallen bomen uit grens- en wegsloten verwijderen.

Moeras (SNL N05.01)
Doel 3

Niets doen, waardoor successie naar natte struweel- en bostypen
mogelijk wordt

Het beheer van het moeras dat deel uitmaakt van de ondiepe waterpartijen, is in de
paragraaf ‘Zoete plas’ beschreven. De moerasstroken langs de zandwinplassen worden
niet beheerd. Deze stroken zullen zich verder ontwikkelen tot nat struweel en opgaand
bos. Nastreven van dit doel betekent dat het SNL-natuurbeheertype ‘Moeras’ op termijn
niet meer binnen het Natuurpark zal voorkomen.

Kruiden- en faunarijk grasland (SNL N12.02)
Doel 4

Ontwikkelen van structuur- en bloemrijke graslanden en bermen.

Onderscheid wordt gemaakt tussen het grasland binnen en buiten de dierverblijven.
Hierbij wordt een ontwikkeling naar een matig voedselrijk graslandtype nagestreefd (zie
ook bijlage 5).
Binnen de dierverblijven
 Jaarrondbegrazing door de gehouden diersoorten. Het aantal graasdieren wordt
bepaald door de gewenste groepsamenstelling en draagkracht van het verblijf.
Hierbij is de hoeveelheid eetbare biomassa een belangrijke factor.
 Bijvoederen van de gehouden dieren tot een minimum beperken. Het bijvoederen
op vaste locaties laten plaatsvinden.
 Alleen ter instandhouding van doorzichten worden delen vanaf 1 juni minimaal
twee keer epr jaar gemaaid en afgevoerd. Bij waarneming van bodembroeders
wordt de eerste maaidatum tot tenminste 1 juli uitgesteld.
 Tijdens het maaien scherpe, rechte randen proberen te voorkomen.
 Haarden akkerdistel en reuzeberenklauw tijdig afmaaien.
 Aanvullende bemesting en chemische bestrijding van storingssoorten (zoals
akkerdistel, ridderzuring, jakobskruiskruid) zijn niet toegestaan.
 Het beheer van een graslandperceel als ponyweide wordt beëindigd en omgezet in
een beheer van ‘niets doen’ (ruigtebeheer).
Buiten de dierverblijven
 Tussen 15 juni en 1 oktober tenminste 2 keer per jaar maaien en afvoeren. Het
vrijkomende hooi kan als wintervoer dienen.
 Bij iedere maaibeurt circa 5-10% aan oppervlakte op verspreide plaatsen laten
staan, bijvoorbeeld rondom bijzondere plantensoorten die nog niet uitgebloeid zijn
en op kansrijke plaatsen in terreintypeovergangen. Dit komt de insectenfauna ook
ten goede.
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Aanvullende begrazing, chemische bestrijding van storingssoorten en bemesting
zijn niet toegestaan.
Eenmalige maatregel: Het hooibeheer van het deel van afdeling A/16 (dat gelegen
is tussen het fietspad en de woning Meerkoetseweg 1) wordt beëindigd en
omgezet in een beheer van ‘niets doen’.

Voor een overzicht van het maaibeheer wordt verwezen naar kaartbijlage 9.

Bloemrijk grasland in
noordoostelijk deel van het
Natuurpark.

Kruiden- en faunarijke akker
Doel 5

Bestemmen en ontwikkelen van een deel van het bouwlandperceel
als faunarand en wintervoedselveld.

Dit SNL-beheertype staat in het vigerende natuurbeheerplan, maar is niet als zodanig
aangevraagd. Het perceel is aan derden verpacht, onder de voorwaarde dat op
biologische wijze wordt geteeld. Het perceel voldoet niet aan de SNL-voorschriften. In
afwachting van een (recreatieve) herbestemming van (een deel van) het gebied, wordt
de lopende pachtovereenkomst voortgezet.
Om de scherpe overgang van het bouwland naar de weg en het bos te verzachten en om
de natuur- en belevingswaarde te verhogen, worden de buitenranden van het perceel
over een breedte van 15-25 m ingezaaid en beheerd als akkerflorarand, afgewisseld met
graan- en braakliggende stroken.

Ruigteveld (SNL12.06)
Doel 6

Behoud van de natuurlijke ontwikkeling van ruigte en struweel,
binnen en buiten de dierverblijven.

De grootste oppervlakte van dit beheertype is binnen de dierverblijven te vinden, waar
ruigte, struweel en grasland in mozaïekvorm naast elkaar voorkomen (zie kaartbijlage
5). Extensieve begrazing is de enige beheermaatregel. Na 40 jaar heeft dit geleid tot een
zeer afwisselende en structuurrijke vegetatie met ruigte en struweel.
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Voorbeeld successie
ruigteveld naar bos in
het Natuurpark.

Buiten de dierverblijven komt ruigte/struweel ook voor. Het betreft percelen die
oorspronkelijk als grasland zijn ingericht, maar waar het graslandbeheer inmiddels is
beëindigd. Het beheer bestaat uit ‘niets doen’. Op langere termijn zullen deze percelen
een successie volgen tot struweel of bos (zie foto).
Behalve percelen zijn er ook stroken ruigte die vroeger als graspad en thans als
beheerpad worden beheerd. Het maaibeheer van deze stroken is extensief (ten hoogste
eenmaal per jaar). Het maaien gebeurt ter verbetering van de structuur (bijvoorbeeld
langs bosranden), of om het beheerpad ten behoeve van werkzaamheden vrij te stellen.

Haagbeuken- en essenbos (SNL N14.03)
Algemeen
Het bosbeheer wordt voornamelijk bepaald door de hoofdfuncties ‘recreatie’ en
‘landschap’. Het beheer is gericht op behoud en versterking van het parklandschap, en
op een vergroting van de biodiversiteit van het bos. Dit betekent dat de beheervorm
‘geïntegreerd bosbeheer’ zal worden toegepast.
Kijkend naar de recreative zonering is de meeste ruimte voor de ontwikkeling van
natuurwaarden te vinden aan de buitenzijden van het park en in de niet voor het publiek
toeganklijke bospercelen.
Het bosbeheer is primair op houtopstanden gericht, en niet direct op de ontwikkeling van
de botanische waarden. In het relatief jonge Natuurpark loopt de ontwikkeling van
botanische waarden parallel aan de ontwikkeling van de structuurrijkdom van het bos.
In principe wordt bos en struweel binnen de dierverblijven niet actief beheerd. Hier
zorgen de dieren voor de nodige dynamiek. De bosopstanden op de niet toegankelijke
eilanden worden eveneens niet actief beheerd.

74

Beheerplan Natuurpark Lelystad 2016-2021

Doel 7





Alleen relatief kleinschalige bosverjongingsmaatregelen toepassen, zoals
selectieve uitkap en het toepassen van kleinere verjongingsvlakten.
Markante, dikkere bomen langs de bosranden en paden vrijstellen.
Op verspreide plaatsen verjongingsvlakken over paden heen leggen, waardoor het
publiek in het bos kan kijken.
Bosvakken met een exoot of naaldhoutsoort als hoofdhoutsoort behouden.

Doel 8







Behoud en versterking van het parklandschap.

Verhoging structuurrijkdom en aandeel dood hout in het bos.

Populieren en wilgen handhaven als hoofdhoutsoort vanwege de aantrekkelijkheid
voor insecten en holenbroeders.
Vergroting van de voorraad dood hout door middel van het ringen, vellen en/of
laten liggen van 6 dikkere, oudere bomen per hectare.
De bosgelaagdheid verbeteren door het vrijstellen van vitale struiken, natuurlijke
verjonging en het afzetten van gedegenereerde (struweel)struiken.
Bosmantel- en zoomvegetatie bevorderen het langs de Uilentocht,
Meerkoetenweg, Larservaart en de omgeving van de hoogspanningsleiding. Dit
door het afzetten van struiken en struweel (1 keer per 5-10 jaar) en het maaien
van de overige vegetatie (1 keer per 3-4 jaar). Meer bosrand creeëren door te
‘kartelen’.
Staande dode bomen binnen valafstand van paden en bouwwerken vellen en in
het bos laten liggen.

Vochtig hakhout- en middenbos (SNL N17.01)
Doel 9





Behoud oppervlakte wilgenhakhout.

Met een hakcyclus van 1 keer per 2-3 jaar een aaneengesloten oppervlakte
gedurende het winterhalfjaar afzetten. Het hakhout vóór 1 april afvoeren.
Indien de (interne) vraag naar takhout minder wordt dan de jaarlijkse oogst,
moet de hakcyclus verruimd worden tot maximaal 5-6 keer per jaar.
Tijdens hakken inboetmateriaal uitsparen en op holle plekken in het hakperceel
wilgenstekken insteken.
Chemische onkruidbestrijding en bemesting zijn niet toegestaan.
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Soorten- en leefgebiedenbeheer
Doel 10

Instandhouden huisvesting ooievaar en kerkuil.

Doel 11

Behoud beverburchten.






De zes ooievaarspalen en –nesten zijn in
principe onderhoudsvrij. Wel moet met
omwaaien rekening worden gehouden.
De ooievaarspalen worden aantrekkelijker voor
andere dieren en het publiek als er faunakasten
aan de paal worden opgehangen (zie foto).
De kerkuilenkast bevindt zich in de
beheerschuur. Eenmaal per jaar schoonmaken.
De circa vijf beverburchten in het Natuurpark
liggen op niet bereikbare locaties. Het uitvoeren
van beheerwerkzaamheden in de directe
omgeving van een burcht is alleen mogelijk als
vaststaat dat de burcht niet is bewoond.

Faunapaal

12.4

Gehouden dieren

Doel 1




Informatie over de gehouden dieren en hun relatie tot de omringende natuur
verstrekken op informatiepanelen, op de website, in het bezoekerscentrum en
tijdens georganiseerde activiteiten.
De dierverblijven zodanig voor het publiek ontsluiten dat de dieren zich niet
opgejaagd voelen (doorzichten, paden langs en door de verblijven).
Natuurlijke omstandigheden voor de gehouden dieren nastreven door:
o het samenstellen en vervolgens in stand houden van ‘sociale’ groepen;
o de dieraantallen in evenwicht te brengen met de beschikbare hoeveelheid
eetbare biomassa, waardoor aanvullend maaien en bijvoeren tot een
minimum beperkt kan blijven;
o het instandhouden van voldoende begroeiïng, waarin de dieren zich op
ieder moment kunnen terugtrekken;
o het verminderen van de voedselgebondenheid van de groep ooievaars door
het bijvoederen (geleidelijk) af te bouwen, waardoor de groep meer
natuurlijk gedrag vertoont.

Doel 2



De bezoeker de dieren onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en hun invloed op natuur en landschap, laten beleven.

Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van een aantal
(bedreigde) Euraziatische diersoorten.

Als actieve deelnemer in (Europese) kennisnetwerken levert Het Flevo-landschap
een bijdrage aan de instandhouding van een aantal diersoorten en wordt
waardevolle kennis uitgewisseld.
Dieren uit de kuddes wisenten en przewalskipaarden worden benut voor
herintroductie of verbetering van foklijnen elders.
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Het otterverblijf op het Vlindereiland wordt als potentiële tijdelijke huisvesting
gehandhaafd voor otters die wachten om elders in Nederland te worden uitgezet.
Diergedrag observeren, gezondheid controleren en eventueel (preventieve) veterinaire maatregelen nemen.
Bij gebleken behoefte bijvoederen, drinkwater aanvoeren en mineralen verstrekken.
Afrasteringen, ingangen en dierhuisvesting op voorkomende gebreken controleren
en herstellen.
Afrasteringen vrijstellendoor deze 1-4 keer per jaar te maaien en tijdig afzagen
van zwaar overhangend tak- en stamhout.
Het surplus aan dieren verminderen door elders onder te brengen, castreren,
steriliseren of het plegen van selectieve afschot.







Deze maatregelen worden vóór 2017 per gehouden diersoort nader uitgewerkt. Hierin
worden specifieke onderwerpen als afschot, bijvoederen, voorkomen inteelt,
terreindraagkracht, veterinaire zaken en de vraag naar fokdieren, beschreven.

12.5
Doel 1

Voorlichting en educatie
Bezoekers informeren en voorlichten over het Natuurpark, de
gehouden dieren, de natuur- en landschapswaarden, en de
omringende natuurgebieden in het Knargebied.

Bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad is het centrum van voorlichting en educatie
van Het Flevo-landschap in Oostelijk Flevoland. De organisatie, het onderhoud en het
beheer van het bezoekerscentrum valt buiten het bestek van dit beheerplan. Hetzelfde
geldt voor georganiseerde evenementen, excursies, (jeugd)activiteiten en de exploitatie
van de excursiebus en fluisterboot. Het beheer van de directe omgeving van het
bezoekerscentrum is in voorgaande paragrafen beschreven.
Voorlichtings- en educatiemateriaal
Informatiepanelen
 Maaien onder en rond palen 3 keer per jaar.
 Schoonmaken 2 keer per jaar.
Vervanging en actualisatie van de informatiepanelen valt buiten het bestek van dit
beheerplan en wordt verzorgd door de afdeling Communicatie en Marketing. Dit geldt
eveneens voor folders, website, rugzakroutes, etc.

12.6
Doel 1




Cultuurhistorie
Behoud van het parkontwerp, het scheeps- en het vliegtuigwrak.

Bij de uitvoering van het beheer dat in voorgaande paragrafen is beschreven, is het
behoud van het parkontwerp in principe gewaarborgd.
Het scheepswrak in de akker vrijhouden van boom- en struikvormers en de
markering in stand houden.
De markering van het vliegtuigwrak 2x per jaar schoonmaken en in stand houden.
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12.7

Houtproductie

(SNL N14.03, N.17.01, L.01.07)
Het bij het beheer vrijkomende hout zo duurzaam mogelijk
benutten.

Doel 1

De mogelijkheden voor houtproductie in het Natuurpark zijn beperkt. De functies
‘recreatie’ en ‘landschap’ wegen relatief veel zwaarder. Hierdoor is het bosbeheer
kleinschalig en extensief van karakter, met name in zones 1 en 2. In zone 3 kunnen
grotere hoeveelheden worden geoogst.
De wijze van oogsten en afvoeren van vrijkomende stammen zal afgestemd moeten
worden op het voorkomen van schade aan de recreatieve voorzieningen en de
infrastuctuur. Bij alle ingrepen in de bos- en laanopstanden wordt ervoor gezorgd dat het
vrijkomende hout zo goed mogelijk wordt gebruikt, of een optimale toepassing vindt via
de houtketen. Kleinere hoeveelheden kunnen als stookhout (op stam) aan het publiek
worden verkocht.

12.8

Overige natuurproductie
Vergroten van de binding van de bezoeker met de natuur en het
Natuurpark in het bijzonder.

Doel 1







Het verkopen van vrijkomende natuurproducten vanuit het bezoekerscentrum.
De mogelijkheden voor de verkoop van openhaardhout (op stam) uit het
Natuurpark onderzoeken.
Jonge fruitbomen op het Vlindereiland 1 keer per twee jaar snoeien en bij droogte
water geven.
Fruit oogsten voor verkoop en/of voor de gehouden dieren.
Een informatiepaneel ontwikkelen over biologische landbouw en deze plaatsen
langs de Meerkoetenweg.
In overleg met de natuurpachter het bestaande verkooppunt (ter plaatse van de
voormalige dienstwoning) in het bezoekerscentrum onderbrengen.

12.9

Financiële effecten beheerplan

De maatregelen uit het beheerplan kunnen een financieel effect hebben. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘eenmalige maatregelen’ (projecten) en ‘reguliere
maatregelen’ (in de beheersfeer). De belangrijkste zijn de volgende.
Naast onderstaande punten vanuit het beheerplan, zal de Natuurbeheerplankaart 2017
en daarmee de SNL-aanvraag geactualiseerd (en/of gecorrigeerd) worden. De financiele
effecten hiervan zijn naar verwachting gering.
Recreatie
Eenmalige
maatregelen




De vogelkijkhut aan de noordwestzijde van de grote plas op
normale inloophoogte brengen.
Gefaseerd herstel van (semi)-verharde wegen en paden. De
herstelkosten van alle paden en wegen die matig of onvoldoende
zijn onderhouden worden geschat op € 305.000,-.15

15

Bron: Inventarisatie- en adviesrapport (half)verhardingen Natuurpark Lelystad; Anteagroep
i.o.v. Het Flevo-landschap; 2014
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Reguliere
maatregelen




Landschap
Eenmalige
maatregelen

Reguliere
maatregelen

Verwijderen houtopslag en ruigte uit laanprofielen.
Wegwerken achterstallig onderhoud aan ondiepe poelen.
Aanleg laanbeplanting Meerkoetenweg (co-financiering /
sponsoring door gemeente is niet ondenkbaar).



Extra kosten door het maaien en deels afvoeren van maaisel van
gehele laanprofiel.
Laanvernieuwing bij uitval als gevolg van ziekte of windworp.





Reguliere
maatregelen









Gehouden dieren
Eenmalige

maatregelen

16

Door de omzetting van recreatiegraspaden in beheerpaden
wordt de maaifrequentie lager en daarmee nemen de
maaikosten af.
De kosten van milieuvriendelijke onkruidbestrijding liggen 2-3
maal hoger dan die van de traditionele methoden.






Natuur
Eenmalige
maatregelen

Een gefaseerde vernieuwing van de bruggen in het Natuurpark.
De kostenraming hiervan tussen 2014 en 2023 bedraagt
€
190.000,-.16
Verbetering van de ontwatering van het overloopparkeerterrein.
Herinrichting van de ingang van Swifterkamp.
Aanleg van voorzieningen ten behoeve van het ‘speelbos’.
Herinrichting van de (omgeving van de) Meerkoetenweg en het
Siloterrein (TOP-locatie).

Stenen onder bruggen storten ter voorkoming van het
dichtgroeien van de vaartdoorgang met waterplanten.
Zes dikkere bomen ringen per ha bos.
Verbeteringsmaatregelen bosgelaagdheid toepassen
(vrijstellen/afzetten).
Baggeren van ondiepe waterplassen.
Invoeren periodiek maaibeheer van de oevervegetatie in
ondiepe waterplassen.
Meerkosten door het in eigen beheer uitvoeren van (beperkter)
maaibeheer binnen de dierverblijven.
Meerkosten bij het maai- en hooibeheer door toename van de
oppervlakte buiten de dierverblijven.
Inrichting van een deel van de akker als akkerrand en
wintervoedselakker.
Minder pachtopbrengsten van het bouwland door een
inrichtingstrook langs de akkerranden.
Meerkosten door het versterkt inzetten op boszoombeheer
(maaien/afzetten).

Meerkosten door nadere uitwerking van het gewenste beheer
per diersoort inclusief kostenplaatje.

Bron: Meerjarenonderhoudsplan Civiele Kunstwerken
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Reguliere
maatregelen






Overig
Eenmalige
maatregelen



Minder kosten door het samenvoegen van dierverblijven ‘De
Dellen’ (in 2015 uitgevoerd).
Minder kosten door het verlagen van de maaifrequentie van een
aantal graspaden.
Minder opbrengsten ‘in natura’ door beëindiging van het oogsten
van groene wilgentwijgen gedurende het zomerhalfjaar.
Minder kosten door het afbouwen van het bijvoederen van de
groep ooievaars.

Meerkosten door het ontwikkelen en plaatsen van een
informatiepaneel over biologische landbouw langs de
Meerkoetenweg.
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13. Communicatie en participatie
Als speerpuntlocatie vervult het Natuurpark Lelystad een voorname rol bij de uitvoering
van het nieuwe beleid. Zowel communicatie als participatie zullen een belangrijke rol
spelen bij de uitvoering van dit beheerplan. De afdeling Communicatie en Marketing is de
belangrijkste actor in deze. Het bezoekerscentrum vormt een belangrijk medium.
Het voert te ver om in dit beheerplan alle mogelijke acties op te sommen die betrekking
hebben op communicatie en participatie aangaande het Natuurpark Lelystad. Volstaan
wordt met een (beperkt) overzicht van mogelijke projectmatige activiteiten gedurende de
komende planperiode.

Verantwoordelijke
afdeling

Thema
diverse

Communicatie en
marketing

vrijwilligers

streek en
voedsel

gehouden
dieren
Natuur en
Landschapsbeheer
herinrichting

Beleid en Kwaliteit

herinrichting

Activiteit
Sponsoren zoeken voor cofinanciering diverse projecten
en evenementen.
Uitwisseling informatie met
beheer bevorderen.
Werving en opleiding
vrijwilligers voor voorlichting-,
beheer- en monitoringtaken.
Vergroten verkoopactiviteiten
streekproducten vanuit het
bezoekerscentrum.
Intensiveren contacten en
uitwisseling informatie met
andere ‘dierbeheerders’ en
organisaties.
Overleg met bestuur
Swifterkamp over herinrichting
ingang.
Overleg met pachter bouwland
over herinrichting akkerranden.
Herinrichting bermen
Meerkoetenweg en Siloterrein
als TOP-gebied.
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Betrokkenen
 Bedrijfsleven
 Lokale overheden
 Intern
 Intern
 Landschapsbeheer
Flevoland
 Intern
 Vrijwilligers
 Pachter bouwland
 Intern
 St. Ark
 Free Nature
 Parken in het
buitenland
 etc.
 Bestuur
Swifterkamp
 Pachter
 Gemeente
 Provincie
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14. Monitoring en evaluatie
De komende beheerplanperiode zal een aantal natuurwaarden in het Natuurpark Lelystad
worden onderzocht. 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 ook
gebruikt zal worden voor de beleidsrapportages van de overheid. Indien bij de volgende
SNL-aanvraag een omzetting van natuurbeheertypen plaats vindt, zzal dat gevolgen voor
de uit te voeren monitoring hebben.

Monitoring

Structuur

Flora

Broedvogels17

Dagvlinders
(alle soorten)

SNL
(N04.02)
N05.01
N12.02
N14.03
(N04.02)
N05.01
N12.02
(N12.05)
N14.03
N17.01
N05.01
(N12.05)
N12.06
N14.03
N17.01

Zoete
Moeras
Kruiden- en faunarijk grasland
Haagbeuken- en essenbos
Zoete plas*
Moeras
Kruiden- en faunarijk grasland
Kruiden- en faunarijke akker**
Haagbeuken- en essenbos
Vochtig hakhout en middenbos
Moeras***
Kruiden- en faunarijke akker**
Ruigteveld
Haagbeuken- en essenbos
Vochtig hakhout en middenbos

Jaar

plas*

2017
2023

2019
2025

2018
2024

2019
2025
(N04.02) Zoete plas*
2019
Libellen
2025
N05.01 Moeras
*
Over de SNL-kwaliteitscriteria is nog overleg gaande. Deze monitoring-inspanning is
vooralsnog niet verplicht.
**
Alleen verplicht als dit beheertype m.i.v. 2018 wordt aangevraagd en toegekend.
***
Alle BMP-B soorten.

17

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

Periodiek worden ooievaar- en kerkuiljongen geringd.
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Bijlagen
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Bijlage 1:

Overzichtskaart en toponiemen
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Bijlage 2:

Waterhuishouding

Legenda
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Bijlage 3:

Natuurnetwerk Natuurpark en omgeving
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Bijlage 4:

SNL-beheertypen 2012-2017
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Bijlage 5:

Terreintypenkaart
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Bijlage 6:

Overzichten broedvogels Natuurpark18

18

Bron: Broedvogels in enkele terreinen van Het Flevo-landschap in 2012; Sovon-rapport 2013 / 04, W.
van Manen & S. Deuzeman; 2013
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Bijlage 7:

Inventaris gehouden dieren

peildatum: 14 januari 2015
Dier

Locatie

Leeftijd

Aantal stuks

Aziatische
kleinklauwotter

Oude hengst (gecastreerd)
Jonge hengst (gecastreerd)
Merrie
Jonge merrie
Totaal
Stier
Koe
Stier pink
Koe pink
Stier kalf
Totaal
Koe 2e jaars
Koe volwassen
Koe kalf
Koe pink
Totaal
Koe
Stier kalf
Koe kalf
Totaal
Vrouw
Man
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Totaal
Man
Vrouw
Totaal

Ooievaars

Totaal

Edelherten

Totaal
Hert 4e/5e kops
Hert ouder
Hinde
Smaldier
Spitser
Kalf
Totaal
Keiler
Zeug
Overlopers
Big 1e worp
Big 2e worp
Totaal
Volwassen (paartje)
Volwassen nakomeling van paartje
Totaal
Ooi ± 1 jaar
Ooi ± 2jaar
Ooi ± 4 jaar
Ram ± 1 jaar
Ram ± 2 jaar
Lam 3 ± maanden
Totaal

Przewalskipaarden

De Lage
Dellen

De Hoge
Dellen
Wisenten

Tussenweide

Elanden
Perk 2
Perk 3
Perk 4
Europese otter

Pater
Davidsherten

Zwijnen

Wilde zwanen

Moeflons

Perk 5
Perk 6
Perk 7
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1
1
7
1
10
1
5
3
3
2
14
3
3
3
1
10
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
8
2
2
4
±20 stuks
+ nakomelingen
± 50 stuks + aanwas
1
1
13
4
1
4
24
3
8 (3x derdejaars)
1
±3
± 21
36
2
1
3
1
1
1
1
1
3
8

Bijlage 8:

Wegen en paden
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Bijlage 9:

Maaibeheer grasland (bermen)
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