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Dit beleidsplan begint in 2011, het jaar waarin we ons zilveren
jubileum vieren. In de voorafgaande 25 jaar hebben we veel bereikt. Ons beheerareaal is gegroeid naar zo’n 5.700 hectare. Ruim
11.000 begunstigers steunen ons. We zijn uitgegroeid tot een professionele natuurorganisatie die midden in de samenleving staat.
Dat we tevreden terugkijken, wil niet zeggen dat we stil kunnen
zitten. Integendeel, de samenleving verandert zo snel dat wij er
constant aan moeten werken onze maatschappelijke positie te
versterken. Want alleen met de steun van de inwoners, ondernemers en bestuurders van Flevoland kunnen wij de Flevolandse natuur, het landschap en de cultuurhistorie blijven beschermen.
Het vooruitzicht om hier samen aan te werken inspireert ons. Zowel op maatschappelijk vlak als op het gebied van natuurbeheer
zien wij kansen om Flevolandse natuur met de Flevolanders te
verbinden. In dit beleidsplan leest u hoe we dat gaan aanpakken.
De vijf speerpunten voor de komende vier jaar zijn:

• Kwaliteit in beheer
• Mens en natuur: genieten en doen
• Regionale accenten
• Partner in de samenleving
• Nieuwe inkomstenbronnen
De wereld om ons heen
Bovenstaande speerpunten komen voort uit de missie van onze
organisatie en de veranderingen in de omgeving. Als lokale or-

ganisatie die midden in de samenleving staat, houden we scherp
in de gaten wat er om ons heen gebeurt. Zo kunnen we er goed
op inspelen. We zien zowel in de behoeften van mensen als de
ontwikkeling van Flevoland kansen liggen.
Ontspanning dicht bij huis
Mensen krijgen steeds meer aandacht voor welzijn. In de zoektocht naar een goede balans tussen werk en rust, groeit de behoefte aan een ontspannen vrijetijdsbesteding. In Flevoland gaat
het vooral om gezinnen en steeds meer ouderen. Door mensen
in onze natuurgebieden uit te nodigen, spelen we daar op in. En
hoewel mensen graag de hele wereld over reizen, tekent zich ook
een tegenbeweging af, in de vorm van een hang naar het lokale,
naar eigenheid. Hierdoor recreëren mensen graag om de hoek.

iedereen ons en onze gebieden kent. Politici kennen ons als een
stakeholder met verstand van zaken, ondernemers en organisaties kennen ons als een betrouwbare partner, waar ze graag mee
samenwerken en de inwoners van Flevoland kennen ons als de
regionale natuurbeheerder die er voor zorgt dat ze dicht bij huis
ontspanning en inspiratie kunnen vinden in prachtige natuur.

Groei Flevoland
In de ontwikkeling van Flevoland staat een aantal grote plannen
op stapel. Stedelijke ontwikkelingen als de schaalsprong van Almere en de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad lijken op het
eerste gezicht misschien bedreigingen, maar doordat mens en natuur hier heel dicht bij elkaar komen, kunnen ze ook juist een verbinding aangaan. Voor de nieuwe wijken van Almere kunnen en
willen we veel betekenen op het gebied ontspanning en recreatie.
Ook het Markermeer, het IJmeer en het IJsselmeer bieden kansen;
een gebied waarin natuur en recreatie rust bieden aan de verstedelijkte Randstad.
Streefbeeld 2014
Aan het eind van deze beleidsperiode blijft één zaak onveranderd:
dat we natuur, landschap en cultureel erfgoed in Flevoland beschermen. Dat onze terreinen in goede staat zijn en de natuur er
zich kan ontwikkelen. Wat er eind 2014 wel anders zal zijn is dat
oeverzwaluw
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De missie
Het Flevo-landschap staat voor instandhouding en ontwikkeling van natuur, landschap en
cultuurhistorisch erfgoed en investeert in duurzame ecosystemen en een vitaal landschap in
Flevoland.

Het Flevo-landschap wil in een open wisselwerking met de Flevolandse samenleving mensen
uitdagen tot het beleven van de natuur. Dat
kan door fysiek actief te zijn in onze terreinen
of thuis via smartphone, iPad of pc te genieten
van wat de Flevolandse natuur te bieden heeft.

Het Flevo-landschap stelt daarom zijn gebieden open voor Flevolanders en toeristen en wil
daartoe met partners diensten ontwikkelen zodat mensen ontspanning en inspiratie kunnen
vinden. Dit versterkt de kwaliteit van leven en
betrokkenheid van mensen.

Kwaliteit in beheer
Het beschermen en beheren van de natuur blijft de hoofdtaak van
Het Flevo-landschap. Hierin gaat 75% van onze tijd, energie en
middelen zitten. We doen dit voor de natuur zelf, maar ook zodat
u er van kunt genieten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen,
stellen we per gebied een beheerplan op maat op.
Ieder gebied heeft een andere aanpak nodig. Het ene terrein is
bijvoorbeeld heel geschikt als broedgebied voor weidevogels.
Vaak moet er dan gemaaid worden, maar natuurlijk niet in het
broedseizoen. Een ander terrein leent zich juist perfect voor recreatie. Dan moeten de beheerders de paden goed onderhouden
en zorgen dat er niet zomaar zware takken naar beneden kunnen
vallen.

Kennis opbouwen en delen
Voor een aantal gebieden bestaan die beheerplannen al. In deze
beleidsperiode zorgen we ervoor dat er voor alle gebieden een
beheerplan komt. Hierbij gebruiken we het Kwaliteitshandboek
van de 12 provinciale Landschappen. Het handboek geeft de
beheerders richtlijnen voor hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Daarnaast verzamelen we zo veel mogelijk kennis
over onze gebieden. Vaak helpen vrijwillige monitors hierbij. Zij
leveren waardevolle informatie over de planten en dieren in een
gebied. Met deze kennis kunnen we niet alleen beheerplannen
opstellen, maar ook controleren of maatregelen helpen het gebied geschikt te maken voor een bepaalde soort.

Natuur en recreatie
Per gebied stellen wij vast wat de kwaliteiten zijn en hoe we die
verder willen ontwikkelen. Vervolgens maken we een beheerplan.
Hier staat in welke werkzaamheden onze beheerders er moeten
uitvoeren om de natuur zo goed mogelijk te beschermen of te
ontwikkelen. Soms betekent dat kappen of maaien, in een ander
geval juist met rust laten. Ook omschrijven we wat bezoekers er
kunnen doen: mountainbiken en paardrijden, of incidenteel wandelen onder begeleiding van een gids?

Lukas van Lier, senior medewerker beheerplanning:
“In het Reve-Abbertbos zijn we begonnen de
kwaliteit in beheer te verbeteren. Dat begon
met het opstellen van een beheervisie. Daarin
staat wat we met grasland, bos, water, recre-

atie, cultuurhistorie en landschap in het gebied
van plan zijn. Bijvoorbeeld dat we werken volgens de methode van geïntegreerd bosbeheer.
Dat wil zeggen dat het versterken van natuuren recreatiewaarde en houtproductie wordt
gecombineerd. Dit doen we door het bos ge-

Larservaartbos
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varieerder te maken, dat is aantrekkelijk voor
recreanten en voor planten en dieren. Dit is
voor ons het belangrijkst, maar ook in dit soort
bos kan er hout geproduceerd worden. Met de
opbrengsten kunnen we het beheer gedeeltelijk financieren. De komende jaren houden we

goed bij welke werkzaamheden we uitvoeren
en wat er verandert aan de flora en fauna in het
gebied. Over zes jaar bekijken we dan of ons
werk het gewenste effect heeft gehad en wat
we eventueel moeten aanpassen.”

Mens en natuur: genieten en doen
Beleef onze gebieden! Dat is een belangrijke boodschap van Het
Flevo-landschap. Maar waar we mensen voorheen vooral uitnodigden van de natuur te genieten, willen we bezoekers nu graag

Andere mensen zijn of worden zelfs vrijwilliger bij Het Flevolandschap. Dat is in onze ogen de meest hechte band die we met
bezoekers kunnen aangaan. In de huidige beleidsperiode zetten
we er dan ook op in om nieuwe vrijwilligers te werven en de vrijwilligers die we hebben te koesteren.

inspireren ook iets voor de natuur te doen. Daartoe zullen we
onze bezoekers, begunstigers en vrijwilligers meer betrekken bij
onze activiteiten.
Genieten
Een stevige wandeling, een ontspannen fietstocht of een gezellige picknick; er zijn talloze manieren om van onze gebieden te
genieten en dat zal zo blijven. Sterker nog, we willen de mogelijkheden verder uitbreiden. Wat dacht u bijvoorbeeld van een natuurspeelbos voor kinderen? Of een avontuurlijke route? Per gebied bekijken we wat er past bij het gebied en de omwonenden.
Doen
Om er achter te komen wat de omwonenden willen, gaan we met
ze in gesprek. De bewoners van Almere Poort bijvoorbeeld kunnen hun wensen over de Pampushout kenbaar maken. Zo wordt
het een stadsbos waar ze graag komen en waar ze zich graag voor
inzetten. Sommige mensen zullen kiezen voor een incidentele
bijdrage, bijvoorbeeld door de handen uit de mouwen te steken
tijdens een natuurwerkdag of een stukje natuur te adopteren.

speelbos Pampushout
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Regien Nelis, hoofd marketing & communicatie:
“Voor Natuurpark Lelystad hebben we plannen
om het gebied nog aantrekkelijker te maken.
Ons bezoekerscentrum krijgt een nieuwe inrichting, met een interactieve expositie. Ook willen

we een watertuin aanleggen. Daar kunnen kinderen leren over water en de planten en dieren
die er in leven. En er komen plekken om rustig
aan het water te zitten en bijvoorbeeld te picknicken. Er komt ook een natuurspeelplek. Daar
kunnen we bijvoorbeeld evenwichtsbalken van

boomstammen of stapstenen plaatsen. Het Natuurpark is nu al een prachtige plek om van de
natuur te genieten. Straks zijn er nog meer mogelijkheden om te leren, spelen en doen!

Regionale accenten
Sommige gebieden zijn publieksfavoriet, of kunnen daar tot uitgroeien. Bijvoorbeeld door de ligging, door ontwikkelingen in de
omgeving, of door hun uitzonderlijke natuurlijke of cultuurhistorische waarde. Die gebieden zetten we in om de verbinding tussen
mens en natuur te versterken.
Lelystad
Natuurpark Lelystad is nu al de favoriete vrijetijdsbestemming
voor de Lelystedeling. Wij denken dat we de aantrekkingskracht
van dit gebied nog verder kunnen versterken. Door het gebied uit
te breiden met het Flevohout, waardoor het direct aan een woonwijk grenst. Door het bezoekerscentrum te vernieuwen. Door het
park spannender te maken voor kinderen. En door in te spelen op
de ontwikkeling van Lelystad Airport en het aangrenzende bedrijventerrein. Want ook reizigers en zakenmensen hebben behoefte
aan ontspanning in de natuur!

Noordoostpolder
Schokland, ‘het eiland op het droge’ heeft een natuurlijke en cultuurhistorische waarde die de Nederlandse grenzen overstijgt.
Dit UNESCO werelderfgoed moeten we niet alleen zorgvuldig
beschermen en beheren, maar ook (nog) toegankelijker maken
voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Want het leven van de
Schokkers met het water is meer dan een meeslepend verhaal uit
een geschiedenisboek; het is ook nu een actueel thema.
Urk, Dronten en Zeewolde
Waar in Flevoland u ook woont, wij zetten ons in voor de natuur in
uw buurt. Op Urk maken we het Urkerbos aantrekkelijker voor de
jeugd met een natuurspeelbos. Drontenaren kunnen in het ReveAbbertbos terecht en in Zeewolde werken we aan natuurkwaliteit
in de Zuidlob. Dit zijn stuk voor stuk mooie plekken om rust en
inspiratie te vinden.

Almere
De Pampushout ligt nu nog aan de rand van Almere. Straks wordt
het een stadsbos te midden van de stadsdelen Poort, Pampus en
Noorderplassen West. Een groene plek die de bezoekers een oase
van rust en ontspanning biedt. Waar omwonenden elkaar én ons
kunnen ontmoeten. Wij willen de Almeerders zo veel mogelijk bij
de ontwikkeling van de Pampushout betrekken, zodat dit gebied
echt een verlengde van hun achtertuin wordt.

Riet Rijs, beleidsmedewerker en plaatsvervangend directeur:
“De afgelopen jaren hebben we met alle partners veel geïnvesteerd om Schokland in goede
conditie te krijgen. Nu zijn we klaar om er mensen te ontvangen, en dat willen we ook graag.

We willen dat de mensen in de omgeving trots
zijn op dit UNESCO Werelderfgoed. En we willen aan mensen in heel Nederland het verhaal
van het leven met het water vertellen, want dat
is waar Schokland over gaat. Om dat te kunnen
laten zien, ontwikkelen we een archeoroute.

haven Schokland
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Die gaat vooral over de Prehistorie. Met die
route voor kinderen kunnen gezinnen en scholen op verschillende plekken op Schokland een
blik werpen in het leven van de jager-verzamelaars en vroege boeren. Zien hoe de mensen
toen profiteerden van het water én er tegen

vochten. Om de omwonenden nog meer bij
Schokland te betrekken werken we samen met
de gemeente en anderen. Er komt bijvoorbeeld
een digitale nieuwsbrief.”

Partner in de samenleving
Het beschermen van de Flevolandse natuur kunnen we niet alleen.
Daar hebben we de hulp van bestuurders, agrariërs, (recreatie)
ondernemers en collega natuurbeheerders in de regio bij nodig.
Als regionale organisatie nemen wij de rol van bruggenbouwer op
ons, zodat we samen de verbinding tussen mens en natuur kunnen versterken.
Overheden
Van gemeentelijk tot landelijk niveau werken we met bestuurders samen. Het liefst brengen we onze visies en expertise in een
vroeg stadium in om op die manier de besluitvorming te beïnvloeden. Als het nodig is, springen we ook publiekelijk op de bres
voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Om verder in onze rol
als stakeholder te groeien, gaan we nog meer de open dialoog
aan met Flevolandse overheden en inwoners.

Talloze raakvlakken
Zo zijn er nog tal van organisaties en ondernemers waar wij raakvlakken mee hebben. Horeca- en recreatieondernemers kunnen
wij prachtige locaties bieden. Samen kunnen we aantrekkelijke
natuurarrangementen ontwikkelen. Uiteraard verwachten we
daarvoor een inzet voor de natuur terug. Met woningcorporaties kunnen we de leefomgeving van hun huurders verbeteren.
En door met zorginstellingen en –verzekeraars natuurrecreatie te
stimuleren, dragen we bij aan een gezonde leefstijl. Op het gebied van cultuur(historie) werken we al samen met bijvoorbeeld
Kunstenaarsvereniging Flevoland, Uitgast en Festival Sunsation.
Deze relaties gaan we verder uitbouwen om elkaar te versterken
en natuur op verschillende manieren bij de mensen te brengen.
Als natuurbeheerder letten we er natuurlijk wel steeds goed op
dat natuur, landschap en cultuurhistorie er per saldo op vooruit
gaan.

Agrariërs
Wie door onze polders rijdt, kan er niet omheen: agrariërs bepalen voor een groot gedeelte hoe het landschap er uit ziet. Daarom
is het van groot belang met ze samen te werken. Dat doen we
door kennis over natuurbeheer te delen en de wijze van beheer
met agrariërs af te stemmen. Rond het Greppelveld werken we
bijvoorbeeld samen met de Agrarische Natuurvereniging Rondom het Greppelveld om weidevogels te beschermen.

Martin Jansen, directeur:
“Met agrariërs samenwerken is niet alleen heel
belangrijk, maar ook heel leuk. Je merkt namelijk dat ze er zelf ook enthousiast van worden als
ze bijvoorbeeld een bruine kiekendief over hun
akkers zien vliegen, op zoek naar muizen in hun

akkerranden. Dat samenwerken doen we via
agrarische natuurverenigingen, de Agrarische
Natuurvereniging Rondom het Greppelveld
bijvoorbeeld. Met hen hebben we het onder
andere over de vos gehad, die graag weidevogels verschalkt. Een manier om de weidevogels

Limousinkoeien in de Lepelaarplassen
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hier tegen te beschermen is het gebied zo open
mogelijk te houden, zodat de vos zich niet kan
verstoppen. Daar hebben we dan overleg over.
Ook hebben we nog 200 pachtcontracten. Met
pachters maken we afspraken over hoe ze ons
gebied bemesten en wanneer ze het mogen

maaien, in verband met broedende weidevogels. De agrariërs levert dit hooi op, of ruimte
om hun vee te laten grazen. Voor ons betekent
het dat onze beheerders minder werk hebben
en is het een extra inkomstenbron.”

Nieuwe inkomstenbronnen
Om al onze ambities waar te maken, is behalve energie en inzet
ook geld nodig. Op dit moment halen we onze inkomsten onder
andere uit subsidies, sponsoring, donaties en opbrengsten van

nemers toe te laten, zelf aantrekkelijke natuurarrangementen te
ontwikkelen, Flevolandse natuurproducten op de markt te brengen, de mogelijkheden van betaald parkeren (voor niet-begunstigers) te bekijken, en onze expertise op het gebied van natuurbeheer aan te bieden.

terreinbeheer en publieksbezoek. Van sommige geldstromen is de
omvang in de toekomst onzeker. Daarom gaan we op zoek naar
nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren.
Begunstigers, sponsoren en fondsen
Mensen, bedrijven en fondsen willen best geld geven, maar dan
willen ze er wel iets voor terug zien; in de natuur of voor zichzelf.
Dat begrijpen we. Daarom zullen we begunstigers ook de mogelijkheid geven om per project te doneren. Met bedrijven zoeken
we naar passende investeringen die beide partijen meerwaarde
bieden. Daarnaast profileren we ons als een organisatie die mensen verbindt met natuur, landschap en cultureel erfgoed. Dit
maakt ons voor verschillende fondsen interessanter.
Producten en diensten
Behalve bovenstaande giften, ontvangen we ook geld door producten en diensten te leveren. Op dat gebied valt nog veel winst
te behalen. Bijvoorbeeld door meer horeca- en recreatieonderzwarte stern
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Regien Nelis, hoofd marketing & communicatie:
“In Almere leggen we contacten met ondernemers in de horeca en recreatie. Dit omdat we
de Pampushout aantrekkelijker willen maken
om te gaan wandelen of fietsen. Een horecage-

legenheid zou daar goed bij passen. Daarnaast
bekijken we of we met recreatieondernemers
activiteiten kunnen ontwikkelen voor de bewoners van de omringende wijken, zoals terugkerende evenementen, excursies, workshops en
speciale routes.”
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