Samen maken we Flevoland
elke dag mooier
Samen met onze vrijwilligers, begunstigers en samenwerkingspartners

(en alle andere bezoekers) beheert, behoudt, ontwikkelt en ontsluit Het

Graag laten we u zien wat we – in hoofdlijnen – in 2020 hebben
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gerealiseerd.
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Flevo-landschap natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland.
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maken we Flevoland elke dag een beetje mooier. Voor alle Flevolanders
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Onze ambitie en doelstellingen
Gezonde, robuuste ecosystemen met een goede biodiversiteit zijn de motor van een door mensenhanden
gemaakt natuurgebied dat nog altijd in ontwikkeling is. Daar zet Het Flevo-landschap zich elke dag 100%
voor in. We doen dit op drie manieren:
•	We werken aan kwaliteitsnatuur en maken onze gebieden zo robuust mogelijk.
•	We willen de natuur in het hart van Flevolanders krijgen. Hoe meer men betrokken is, hoe meer men
de natuur zal koesteren en beschermen.
•	We willen de natuur als partner inzetten. Denk bijvoorbeeld aan waterberging voor droge tijden, het
koeler maken van steden door bos aan te leggen en meer natuur voor het vergroten van de leefbaarheid.
Het Flevo-landschap wil natuur, landschap en cultuurhistorie versterken en behouden, maar we zetten er
geen hek omheen. Gedeelten van gebieden stellen we open, zodat u als bezoeker ervan kunt genieten.
Overal in Flevoland liggen natuurgebieden van Het Flevo-landschap. Elke Flevolander heeft dus wel een
‘eigen stukje Het Flevo-landschap’ in de buurt. Een plek om een frisse neus te halen, te ontspannen, te
verwonderen en te koesteren.

Corona

2020 stond grotendeels in het teken van de coronapandemie. Het ‘gewone leven’ v eranderde in
een anderhalvemeter-samenleving met vele verboden en beperkingen. Ook Het Flevo-landschap
had te maken met deze corona-realiteit. Zo sloten onze
drie bezoekerscentra een groot gedeelte van het jaar verplicht de deuren, werden grote evenementen op onze
terreinen gecanceld en werden ook onze traditionele
(groeps)activiteiten vrijwel allemaal afgelast.

Het Flevo-landschap wordt gesteu
nd
door veel mensen:

Meer bezoekers

Daar stond tegenover dat we veel meer bezoekers
in onze gebieden mochten verwelkomen. Wandelen of fietsen in de natuur was immers één van
de weinige dingen die nog wel mocht. In totaal
zagen we bijna 40% meer bezoekers in onze gebieden dan ‘normaal’. Onder die bezoekers bevonden zich
opvallend veel mensen die voorheen niet in natuurgebieden te vinden waren.

150

vrijwilligers

9

bedrijfsvrienden

70% van de Flevolanders kent Het

> 12.000

begunstigers
Flevo-landschap

Natuuraanleg en samenwerkingsverbanden
Ook in 2020 heeft Het Flevo-landschap, mede
dankzij uw steun en de steun van vele partners,
enkele grote natuurprojecten afgerond en nieuwe

Het Flevo-landschap beheert
5.100 hectare grond in Flevoland.
Daarvan is:

natuur verworven.

Grote grondruil bij Schokland
In augustus werd - dankzij een grote grondruiloperatie de helft van de gronden voor aanleg van Nieuwe Natuur
bij Schokland verworven. Dit is een belangrijke stap in
de realisatie van het ambitieuze natuur- en cultuurhistorische project op en rondom Schokland. Na de ruiling
beheert de stichting nu circa 696 hectare natuur op en
rond het voormalige eiland. De geruilde gronden zullen
worden ingezet om de archeologische bodemschatten
te conserveren in een vochtige bodem, buiten bereik
van zuurstof. Aan de zuidkant van Schokland werkt Het
Flevo-landschap aan een combinatie van vochtig weidevogelgrasland, flora- en faunarijk grasland en natuurlijke,
biologische akkers.

ongeveer 2300 hectare bos
dat zijn ongeveer 1 miljoen bomen

Start Gouden Randen Pampushout
1000 hectare moeras en water

en de rest bestaat uit
grasland, bermen
of lanen
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In 2020 werd het startsein gegeven voor de aanleg en inrichting van Nieuwe Natuur in het Urkerveld. Het nieuwe
gebied vormt een overgangszone tussen het Urkerbos,
het IJsselmeer en het open polderlandschap. Het voormalige agrarische gebied wordt omgevormd tot een voor
(trek)vogels, insecten en zoogdieren aantrekkelijk gebied
met ruigtes, poelen, slootjes en natuurgrasland. Via het
nieuwe fietspad naar de Westermeerdijk kunnen wandelaars en fietsers het nieuwe natuurgebied van dichtbij
beleven. Door de nieuwe verbinding kan bovendien een
’groot rondje’ rondom Urk g
 efietst of gewandeld worden.
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In juni werd in Almere Pampushout gestart met de aanleg van de eerste ’Gouden Rand’. Deze Gouden Randen
zijn natuurvriendelijke ecologische verbindingen tussen
verschillende geïsoleerde natuurgebieden in zuidelijk
Flevoland. De ecologische verbinding loopt tussen de
natuurgebieden Kromslootpark in het zuidwesten en de
Lepelaarplassen in het noorden en gaat aan beide kanten
verder (richting respectievelijk het Gooimeer en dieper
het Nationaal Park Nieuw Land in). De eerste Gouden
Rand bestaat uit een verbrede vaart met natuurvriendelijke rietoevers, graslandjes en bloemrijke ruigtes. In het
ondiepe water zijn enkele eilandjes aangelegd. Zo ontstaan
mini-wetlands waarvan, roerdomp, waterral, ringslang, bever en otter profiteren.
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Nationaal Park Nieuw Land
Samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
provincie en de gemeenten Almere en Lelystad is Het
Flevo-landschap partner in Nationaal Park Nieuw Land.
In 2018 werd dit unieke natuurgebied in het hart van Nederland officieel uitgeroepen tot 17de nationaal park van
Nederland. In 2020 is verder gewerkt aan de verdere versterking van de biodiversiteit, de toekomstvisie voor het
park, de recreatiemogelijkheden en de huisstijl.
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Het Flevo-landschap beheert ongeveer 5.100 hectare aan natuur, landschappelijke elementen en cultureel erfgoed. Deze gebieden zijn zowel gericht op natuurbehoud als op recreatief gebruik door bezoekers. Ondanks de coronapandemie ging het beheer-, monitor- en onderhoudswerk gewoon door
zoals gepland. Wat hebben we in 2020 gerealiseerd? De highlights!
Het droge voorjaar en de zeer warme zomer van
2020 zorgden voor problemen in sommige van onze
gebieden. De gevolgen van de droogte zijn nog niet te
overzien en hangen sterk af van hoe de bodem zich herstelt
en of er voldoende wateraanvoer is. Nieuwe aanplant heeft
het zwaar gehad in 2020 en wordt in de gaten gehouden,
maar ook de waterstanden in bijvoorbeeld de Knarvennen,
de Stuifketel, het moeras en de natte graslanden bij de Lepelaarplassen worden nagelopen. Door de droogte ging het
boswerk juist weer voorspoedig met minimale invloed op
de bodem.
Net als in 2019 is er in 2020 opnieuw een zeearendjong geboren in de Lepelaarplassen bij Almere, een
gebied van Het Flevo-landschap dat onderdeel uitmaakt
van Nationaal Park Nieuw Land. Net als vorig jaar gaat het
om een vrouwtje. Het dier heeft geen naam, dus houden
we het bij haar ringnummer: WN19. Vorig jaar kroop de inmiddels landelijk bekende zeearend Jannie als ’onze eerste
zeearend’ uit het ei.
In het voorjaar ontstond – door onbekende redenen
- een grote brand in de Flevohout, een natuurgebied
van Het Flevo-landschap tussen de Lage Vaart en de A6 in
Lelystad. De brandweerkorpsen uit Lelystad, Almere, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, alsmede twee crashtenders van Lelystad Airport, bestreden het vuur. De schade aan
de natuur bleef hierdoor beperkt.
De ‘hydrologische zone’ rond Schokland was in 2020
weer één van de zeer zeldzame gebieden in de provincie waar weidevogels als kievit, tureluur en grutto het
formidabel doen. Het gebied heeft inmiddels een hoge
natuurwaarde en wordt extra beschermd. Ook bijzondere
libellensoorten hebben de zone ontdekt en de beschermde
rugstreeppad nam er fors in aantal toe.
De onderhoudswerkzaamheden aan de hoogspanningsleidingen van Tennet in de Kamperhoek zijn
eind 2020 afgerond. De werkzaamheden duurden een jaar.
In die periode was het gebied niet toegankelijk.

3 voorjaar Het Flevo-landschap
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In het Larserbos, Natuurpark Lelystad, Pampushout
en Knarbos heeft regulier bosbeheer plaatsgevonden
(dunning en eindkap populier).
Er zijn bomen aangeplant in onder andere het Larserbos, de Pampushout, en het Larservaartbos.
Het in 2019 aangelegde natuurgebied De Grote Trap
tussen Almere en Zeewolde is door vogels ontdekt.
In 2020 werden er onder meer veel roodborsttapuiten,
blauwborsten, zwarte ruiters, oeverlopers, kemphanen,
tureluurs, kleine plevieren, koekoeken, knobbelzwanen en
zwermen putters gezien.
De oeverzwaluwwand in Pampushout bij Almere is
begin 2020 grondig gerenoveerd. De wand werd vosbestendig gemaakt en voorzien van nieuw zand.
Het ging goed met de kudde Pater-Davidsherten in
Natuurpark Lelystad. Opnieuw werden er drie jongen
geboren. Daarnaast werd er een jong hert aan de kudde toegevoegd: Lolek uit de Poolse dierentuin van Poznan moet in
de toekomst voor genetische variatie zorgen.
Przewalskipaard Remus stierf in 2020 een natuurlijke
dood in Natuurpark Lelystad. Remus was met 33 jaar
het oudste dier van ons park en had een rijk en belangrijk
leven achter de rug. Remus verwerkte twintig veulens en
kreeg vele kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Begin 2020 zijn er drie wisentkoeien uit Natuurpark
Lelystad uitgezet op de Slikken van de Heen in Zeeland bij onze collega’s van Het Zeeuwse Landschap. De dieren moeten in het gebied zorgen voor een meer diverse
vegetatie, een meer open landschap en een grotere biodiversiteit. Natuurpark Lelystad is al sinds 1976 betrokken bij
het internationale fokprogramma voor wisenten.

Natuurbeleving
•	
Gebieden van Het Flevo-landschap waren in 2020 re-

Impressie van de live stream Het Flevo
-land

schap Live.

Flevo-landschap Live: een livestream vanuit Natuurpark Lelystad waarin we onze achterban meenamen
in de resultaten en mijlpalen van 2020 en de plannen
voor komende jaren. In totaal bekeken meer dan 1.250
mensen de livestream.
•	
Onze bezoekerscentra waren door de coronamaatregelen van de overheid regelmatig gesloten. We
hebben die sluitingen gebruikt om bezoekerscentrum
Natuurpark Lelystad op te frissen met een andere inrichting en het winkelassortiment te vernieuwen.
•	
De jaarlijkse Kunstroute door Natuurpark Lelystad
stond in 2020 in het teken van het thema overbruggen.
•	In 2020 is begonnen met het opknappen van de
wandelroutes van Het Flevo-landschap. Diverse
bestaande routes kregen nieuwe routepaaltjes en een
nieuwe startpaal (bijvoorbeeld de route in het Larserbos). Ook werden er nieuwe routes aangelegd (zoals
de Oerbosroute in het Wilgenbos). Het wandelrouteproject loopt door in 2021.
•	Flevoland is een nieuw landschapskunstwerk rijker.
In De Pampushout verrees de sculptuur ’Cityscape
follows Manscape’ van de Almeerse kunstenares Lieke
Frielink. Het kunstwerk van cortenstaal benadrukt de
lange zichtlijnen van de polder richting de Oostvaardersdijk. Het kunstwerk laat bezoekers zien hoe bijzonder het landschap van (zuidelijk) Flevoland is.
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gelmatig te zien op landelijke televisie. In april zond
de KRO-NCRV Binnenstebuiten een reportage uit over
UNESCO Werelderfgoed Schokland. In juni besteedde
BNNVARA’s ‘Vroege Vogels’ een hele uitzending aan
onze gebieden in de Noordoostpolder. Het kunstprogramma ’Nu te Zien!’ van AVROTROS bezocht Observatorium Robert Morris en KRO/NCRV Kindertijd (NPO
Zappelin) bezocht in december het natuurpark.
•	In 1995 kreeg Schokland – als eerste Nederlandse monument - de UNESCO Werelderfgoedstatus. In 2020
lag er een uitgebreid 25-jarig jubileumprogramma
klaar ter ere van deze mijlpaal, maar dat viel door corona grotendeels in het water. Omroep Flevoland zond
een tweedelige reportage uit over de geschiedenis
van het voormalige eiland.
• Festival Sunsation ging wegens corona voor het
eerst sinds 1982 niet door. Het festival met literatuur,
poëzie, theater, muziek, dans en beeldende kunst
vindt jaarlijks plaats tijdens de zomerzonnewende in
landschapskunstwerk het Observatorium van Robert
Morris.
•	Het klassieke muziekfestival Uitgast vond in 2020
noodgedwongen digitaal plaats. Bezoekers konden
de gespeelde composities in N
 atuurpark Lelystad zien
en horen via een speciale ’Muziekroute’. Met behulp
van hun mobiele telefoon of tablet konden bezoekers
bij elk podium een QR-code scannen waardoor de
uitvoerende musicus, het ensemble en de gespeelde
compositie zichtbaar en hoorbaar werden.
•	Door corona konden de traditionele Regiobijeenkomsten voor onze begunstigers in
Emmeloord, Lelystad en Almere helaas niet
doorgaan. Als alternatief organiseerden we Het
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