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Inleiding
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is een bijzonder stuk Flevoland. Het vormt een belangrijke
schakel in de Natte As door het verbinden van twee belangrijke moerasgebieden: de
Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen. Het grootste deel van het gebied heeft zich
volledig spontaan en natuurlijk ontwikkeld. Het is ook een belangrijke recreatieve
schakel in de verbinding tussen Almere en het Markermeer. Het ligt op een
landschappelijk “dramatisch” punt, nabij grote ‘Zuiderzeewerken’: gemaal De Blocq van
Kuffeler, de Oostvaardersdijk, de Hoge en Lage Vaart en de Zuidersluis en Vaartsluis.
Vanuit Bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ worden er veel educatieve activiteiten (vooral
voor scholen) georganiseerd. Er is een ringstation aanwezig waar al ruim veertig jaar
vogels geringd worden voor wetenschappelijk onderzoek.
De voornaamste uitdaging in het beheer is het ruimte geven aan al deze, soms
conflicterende, functies en het zoeken naar een goede balans tussen “niets doen” en
“ingrijpen”.
Leeswijzer
Dit beheerplan start in het eerste deel met een algemene beschrijving van het
Wilgenbos/Wilgeneiland en van de kenmerken en waarden van recreatie, natuur,
landschap en cultuurhistorie.
In deel twee wordt geëvalueerd of met het uitgevoerde beheer (tot 2014) de bestaande
doelen worden behaald.
In deel drie worden, op basis van de eerste twee delen, de visie en de doelen
geformuleerd voor het Wilgenbos/Wilgeneiland.
In het vierde en laatste deel wordt ingegaan op de toekomst. In dit deel worden de
doelen vertaald naar maatregelen. Ook wordt hier de monitoring beschreven die de
komende jaren nodig is voor de beheerevaluatie.
Dit beheerplan is een handvat voor de beheerder, maar geeft ook andere betrokkenen
inzicht in de doelen en werkwijzen van Het Flevo-landschap.
Naamgeving
Het natuurgebied dat in dit beheerplan wordt behandeld heet in de “boekhouding”
Wilgenbos/Wilgeneiland. Het bestaat in de praktijk echter uit drie delen: Het ‘Wilgenbos’,
Het ‘Wilgeneiland’ en de ‘Halve Verbindingszone Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen’
(afgekort tot Verbindingszone). In stukken van provincie en waterschap wordt de
Verbindingszone ook vaak Ecozone De Vaart genoemd, of kortweg Ecozone. Dit laatste
schept dan weer verwarring met Ecozone Pampus, die ook meestal Ecozone wordt
genoemd. In dit document is gepoogd om zoveel mogelijk de afzonderlijke gebieden te
benoemen (waarbij vrijwel altijd de korte versie ‘Verbindingszone’ wordt gehanteerd).
Indien het complete gebied (alle drie deelgebieden samen) wordt bedoeld is de naam
Wilgenbos/Wilgeneiland gebruikt.
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Deel I
Gebiedsbeschrijving
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1. Algemeen
1.1 Ligging
Het Wilgenbos/Wilgeneiland ligt in Zuidelijk Flevoland. Het gebied grenst in het noorden
aan het Markermeer, in het westen aan de Lepelaarplassen, in het zuiden aan het
Vaartsluisbos en in het oosten aan industrieterrein De Vaart en, via de Verbindingszone,
de Oostvaardersplassen. De Hoge en de Lage Vaart stromen langs, respectievelijk door,
het gebied.
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is 150 hectare groot en bestaat uit voormalige
zandwinplassen, moeras, rietruigte, en natuurlijk wilgenbos.
Het gebied bestaat uit drie deelgebieden. Het meest zuidelijk ligt het Wilgeneiland (20
ha), een door vaarten omgeven eiland met natuurlijk wilgenbos. Het Wilgenbos (100 ha)
is het middelste en grootste deel. Het bestaat uit natuurlijk wilgenbos en rietruigte rond
een zandwinplas. Tussen het Wilgenbos en de Oostvaardersplassen loopt, langs de
Oostvaardersdijk, de Verbindingszone. Deze is voor de helft (30 ha) in beheer bij Het
Flevo-landschap, het andere deel, tegen de Oostvaardersplassen gelegen, is in beheer
bij Staatsbosbeheer.

Ligging van het Wilgenbos/Wilgeneiland op het kruispunt van de lijnen
Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen en Markermeer-Almere.
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1.2 Geschiedenis en ontwerp
Aanleg Zuidelijk Flevoland
Voor het droogvallen van Zuidelijk Flevoland is er al zand (voor aanleg van dijken e.d.)
gewonnen op de plek waar zich nu de twee plassen in het Wilgenbos bevinden. In deze
plassen is tot behoorlijke diepte (ca. 20 meter) zand gewonnen waarna ze deels zijn
volgestort en -geslibd met kleiig materiaal.
Ook de Hoge en de Lage Vaart waren al vóór het droogvallen van de polder aangelegd.
Deze twee hoofdvaarten komen vlak naast het Wilgenbos samen bij het gemaal De Blocq
van Kuffeler en de Zuidersluis. De Lage Vaart vormt de westgrens van het Wilgenbos.
Het Wilgeneiland is een eiland dankzij de aanleg van de vaarten. Het ligt in de punt waar
beide vaarten samen komen en wordt aan de zuidkant begrensd door de zogeheten
Tussenvaart, die beide vaarten verbindt middels de Vaartsluis (zie bijlage 1).
Bij de aanleg van de Oostvaardersdijk werden zogeheten kraagstukken gebruikt. Deze
dienden om de dijk te stabiliseren en bevatten onder andere wilgentakken. Door de
enorme groeikracht van de wilg liep een groot deel van deze wilgentakken uit. Het
moment van droogval (1968) van Zuidelijk Flevoland bleek samen te vallen met het
moment van zaadzetting van de wilgen, die inmiddels langs de dijken waren uitgegroeid.
Grote oppervlaktes van de drooggevallen polder raakten begroeid met enorme aantallen
wilgen (oplopend tot duizenden bomen per hectare). Begin jaren zeventig zijn deze
wilgen op grote schaal bestreden, onder andere met sproeivliegtuigen. Ter plaatse van
het Wilgenbos/Wilgeneiland zijn ze echter blijven staan. In eerste instantie omdat de
plannen voor dit deel van de polder (onderdeel van de toekomstige stad “Almere”, waar
de plannen later voor gemaakt zouden worden) nog niet concreet waren.

Ontstaan Natuurgebied
Al snel (vanaf het ‘verkavelingsplan 1968’) werden het Wilgenbos en het Wilgeneiland
als “bos / open beplanting / natuurgebied” bestemd. Deze status heeft het gebied
vervolgens altijd behouden. De spontaan ontkiemde wilgen zijn blijven staan en naast
aanleg van paden (wandel- en fiets-) hebben er verder weinig ingrepen plaats gevonden
in het gebied. In het Wilgenbos is een aantal jaren een klein natuurkampeerterrein
geweest. Dit werd niet veel gebruikt en is halverwege jaren ’90 gesloten.
De Verbindingszone zou oorspronkelijk onderdeel worden van een groot industriegebied,
net als de huidige Oostvaardersplassen. Enkele jaren na droogvallen is dit deel van
Flevoland ontgonnen en geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. Om een goede
waterafvoermogelijkheid vanuit de Oostvaardersplassen te realiseren en een betere
ecologische verbinding te ontwikkelen is in de jaren ’90 de Verbindingszone
Lepelaarplassen-Oostvaardersplassen ontwikkeld. De zone is ca. 250 meter breed en
loopt parallel aan de Oostvaardersdijk, tussen de Oostvaardersplassen en het Wilgenbos.
Om water uit de Oostvaardersplassen af te kunnen voeren loopt er centraal door de zone
een redelijk brede en diepe watergang. De rest van het gebied is ingericht met
inhammen water en rietland.
Ten tijde van de aanleg van de Verbindingszone is de afvoerwatergang doorgetrokken
door het Wilgenbos om uit te monden in de Lage Vaart.
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1.3 Abiotiek
Bodem
De bodem van het Wilgenbos/Wilgeneiland is vrij
homogeen en is geclassificeerd als: ‘kalkrijke
poldervaaggrond; lichte klei’. De bovenlaag bestaat
uit klei van de Almere- en Zuiderzeeafzetting. De
dikte van het kleipakket is enkele meters. De kleilaag
bevat 25-35% lutum. De voormalige zandzuigputten
zijn deels volgestort en vol geslibd met zware zavel.
Volgens de bodemkaart is de bodem van het
Wilgeneiland vergraven en opgehoogd. Op de
hoogtekaart (zie hieronder) is deze ophoging echter
niet terug te vinden. Ook gezien de
ontstaansgeschiedenis van het gebied is het vrij
onwaarschijnlijk dat deze ophoging daadwerkelijk
plaats heeft gevonden.

Bodemkaart

Hoogteligging
Omdat het hier een voormalige
zeebodem betreft, is het gebied
vlak en ligt het ook
zeer laag: het maaiveld ligt
grotendeels tussen -4,0 tot -5,0
mNAP. Het Wilgeneiland en het
Wilgenbos liggen wat lager dan de
Verbindingszone en de
Lepelaarplassen.
Langs de waterafvoergang in het
Wilgenbos zijn wat hogere delen
te zien, opgebrachte grond.
Oostelijk van deze
waterafvoergang is het laagste en
natste deel van het Wilgenbos. In
het zuidelijke deel van het
Wilgenbos zijn nog goed enkele
voormalige sloten (uit de periode
vlak na de droogval) te
herkennen.
In de Verbindingszone is goed te
zien dat er geen flauwe oevers
zijn.
Hoogtekaart
Blauwe kleuren liggen het laagst, groene kleuren het
hoogst
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Waterhuishouding
Er is een nauwelijks kweldruk in het gebied, alleen direct langs de Oostvaardersdijk en
op plaatsen waar het kleidek goed gerijpt is.
Er zijn geen waterafvoerende systemen (sloten, drainage) in het gebied met
uitzondering van het waterafvoersysteem van de Oostvaardersplassen dat door de
Verbindingszone en het Wilgenbos loopt. Deze is op twee plekken gestuwd. Het
streefpeil in de verbindingszone is -4.80 mNAP. De stuw staat aan het begin van het
Wilgenbos. Deze stuw is (op afstand) regelbaar en wordt door het Waterschap ingesteld.
Het streefpeil in het Wilgenbos is -5.20 mNAP en wordt bepaald door een vaste stuw
(niet regelbaar), vlak voor de zwaaikom. De kleinere plas (zwaaikom) in het Wilgenbos
staat in open verbinding met de Lage Vaart (streefpeil -6.20 mNAP). De grote plas in het
Wilgenbos watert middels een stuw af op de Lage Vaart, op de plek waar de plas het
dichtst bij de vaart ligt.
In de waterafvoergang zijn twee “doorwaadbare” plaatsen aangelegd, Eén in de
Verbindingszone en één in het Wilgenbos.
De omgeving van het gebied (Hoge (-5.20 mNAP) en Lage (-6.20 mNAP) Vaart, wegen
en industrieterrein De Vaart (-5.50 mNAP) is diep ontwaterd en daardoor relatief meer
geklonken dan het natuurgebied dat relatief steeds “hoger” komt te liggen.
Een en ander leidt tot een officiële grondwatertrap III voor het gebied. Dat wil zeggen
dat het peil stijgt tot maximaal 40 cm onder maaiveld en kan uitzakken tot 80-120 cm
onder maaiveld.

1.4 Eigendom
Het Wilgenbos (100,33 ha.) en Wilgeneiland (20,32 ha.) zijn sinds 23 december 1993 in
eeuwigdurend erfpacht bij Het Flevo-landschap (bloot eigendom Staatsbosbeheer). De
Verbindingszone (29,28 ha.) is sinds 31 december 1996 in eeuwigdurende erfpacht bij
Het Flevo-landschap (bloot eigendom Staatsbosbeheer). Er wordt geen grond verpacht.

1.5 Beleidskaders
Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante beleidskaders zie bijlage 3.

Nationaal
Flora- en faunawet
In het Wilgenbos/Wilgeneiland komen soorten voor die beschermd worden door de Floraen faunawet. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied zal daarom gewerkt
worden volgens de Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode Bosbeheer.

Provinciaal
Nationaal Natuurnetwerk (EHS)
Het Wilgenbos/Wilgeneiland maakt deel uit van de EHS. Het gebied is aangewezen als
‘prioritair’ (Verbindingszone) en ‘waardevol’ (Wilgenbos en Wilgeneiland).

Wezenlijke kenmerken en waarden
De belangrijkste elementen van de wezenlijke kenmerken en waarden (opgesteld 2010)
van Wilgenbos/Wilgeneiland zijn:
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"De natuurtypen in het Wilgenbos/Wilgeneiland komen overeen met die in de
Lepelaarplassen. Daarmee draagt het gebied bij aan de robuustheid van de
Lepelaarplassen. De geografische ligging tussen de Lepelaarplassen en de
Oostvaardersplassen maakt het gebied tot een belangrijke stapsteen/corridor tussen
deze gebieden voor bosgebonden en moerassoorten (onder andere roerdomp).
De Verbindingszone maakt deel uit van de ecologische verbindingszone Kromslootpark Oostvaardersplassen, een natte verbinding die loopt door de Ecozone Poort, de Ecozone
Pampus, de Kwelzone, de Lepelaarplassen, het Wilgenbos & Wilgeneiland en de
verbindingszone Oostvaardersplassen – Lepelaarplassen (evz-OL). Het doel van de evz is
om uitwisseling van soorten tussen Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Pampushout
en Kromslootpark mogelijk te maken.”

Natuurbeheerplan Flevoland en SNL
In 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) in werking getreden. SNL is
gericht op borging middels het procesmatige aspect van natuurbeheer: het vaststellen
van doelen, het beschrijven van methoden, het uitvoeren van het beheer, het monitoren
van resultaten en vervolgens het evalueren. Dit beheerplan maakt onderdeel uit van
deze plancyclus.
In het Natuurbeheerplan Flevoland
2015 (zie afbeelding) zijn voor
Wilgenbos/Wilgeneiland drie
natuurbeheertypen aangewezen:
N04.02 Zoete plas, N05.01
Moeras, N12.06 Ruigteveld en
N14.03 Haagbeuken- en essenbos.

In de ‘Index Natuur en
Landschap’, onderdeel van SNL,
zijn landelijke natuurbeheertypen
beschreven. Daarnaast is er een
landelijk systeem voor het
monitoren en bepalen van de
natuurkwaliteit aan de hand van
structuur, flora en fauna,
standplaatsfactoren en ruimtelijke
condities. In dit beheerplan wordt
deze beoordeling kort behandeld.
De uitgebreide beoordeling is te
vinden in het evaluatiedocument
van Wilgenbos/Wilgeneiland.
Het Flevo-landschap heeft voor het
hele beheergebied SNLbeheersubsidie aangevraagd. Voor
de oppervlakte waar Het Flevolandschap SNL beheersubsidie
heeft aangevraagd is zij de
verplichting aangegaan om de
bestaande natuurtypen met
bijbehorende kwaliteit minimaal in
stand te houden.
Natuurbeheerplankaart 2017
12
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Waterschap
Peilbesluit
Het beheergebied maakt deel uit van drie verschillende peilbesluiten:
 3.01 (Hoge vaart): Hier geldt een zomer- en winterpeil van 5,20 m –NAP. Het
inundatiepeil bedraagt 4,4 m –NAP.
 LVA.01 (Lage Vaart): Hier geldt een zomer- en winterpeil van 6,2 m –NAP en een
inundatiepeil van 5 m –NAP.
 OP (Oostvaardersplassen): Hier kan de waterstand op natuurlijke wijze fluctueren.
(zie ook de kaart in bijlage 3.5)

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

Visie op Natuurbeheer
Vanuit de doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op natuurbeheer twee
natuuroriëntaties centraal: ‘vitale natuur voor biodiversiteit’ en ‘beleefbare natuur voor
mensen’.

Certificering
Het Flevo-landschap is gecertificeerd natuurbeheerder voor SNL. Dit betekent dat Het
Flevo-landschap planmatig en met oog voor resultaat en kosten te werk gaat. Het Flevolandschap werkt volgens een Plan-Do-Check-Act cyclus, zowel in een langjarige cyclus
(linker figuur) als in de beheerplanning en –uitvoering (rechter figuur).
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2. Landschap
Het Wilgenbos/Wilgeneiland ligt langs de Markermeerkust van Flevoland. De rechte
Oostvaardersdijk met aan de ene kant het uitgestrekte water en aan de andere kant het
laag liggende land van Flevoland is het belangrijkste landschappelijke beeld.
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is onderdeel van een ruim twintig kilometer lange
moeraszone langs de dijk. Het beeld wordt er bepaald door wilgen, riet en water. Achter
die soms smalle, soms zeer brede zone is af en toe het landschap van stad, industrie of
landbouw zichtbaar.
Het Wilgenbos wordt aan twee zijden begrensd door drukke wegen en is vanaf die wegen
goed zichtbaar als een ongeordend groen bosgebied. Aan de westkant grenst het bos
aan de rechte Hoge Vaart met daarnaast de hoog opgaande wilgen van het Wilgeneiland.
Aan de zuidkant grenst het bos abrupt aan de achterkant van een bedrijventerrein. Het
landschap in het Wilgenbos zelf wordt gedomineerd door de grote centrale plas,
omsloten door hoge oude wilgen en rietruigtes.
Het Wilgeneiland is een opvallend en strak belijnd eiland, begrensd door vaarten. In de
noordpunt doemt het gemaal De Blocq van Kuffeler op. De andere zijden worden
omgeven door de natuurgebieden Lepelaarplassen, Wilgenbos en Vaartsluisbos. Langs
een deel van de oostgrens is het bedrijventerrein De Vaart de landschappelijke buurman.
Het Wilgeneiland zelf wordt vrijwel volledig gedomineerd door dicht en hoog wilgenbos.
Er is weinig rietruigte en de oevers van de vaarten zijn vrij hard.
De Verbindingszone bestaat uit een doorlopende watergang met diverse doodlopende
zijtakken omgeven door rietland en drogere ruigte met (braam)struwelen. Het landschap
oogt tegelijkertijd natuurlijk en kunstmatig. De vegetatie is natuurlijk, het ontwerp, nog
steeds goed herkenbaar, is recht en hoekig. Het bedrijventerrein de Vaart aan de
zuidzijde is op dit deel nog nauwelijks ingericht en wordt door beplanting deels aan het
oog onttrokken.

3. Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarden van het Wilgenbos/Wilgeneiland bestaan voornamelijk uit
de ontstaansgeschiedenis van Flevoland in het algemeen en van het gebied in het
bijzonder (zie ook 1.2).
Het meest interessant en zichtbaar zijn de waterbeheersingswerken van Flevoland die
het gebied begrenzen: de Oostvaardersdijk, de Hoge en Lage Vaart, gemaal De Blocq
van Kuffeler, de Zuidersluis (naar Markermeer) en Vaartsluis (tussen Hoge en Lage
Vaart).
Daarnaast is de zandwinplas een zeer zichtbaar element uit de aanlegperiode van
Flevoland. Ook de dominante aanwezigheid van wilg en het bestaan van de
Verbindingszone kunnen als cultuurhistorische waarden worden beschouwd.
In 1997 werd bij het graven van de waterafvoergang in de Verbindingszone een wrak
ontdekt. Het betreft een vrachtschip waarvan nog een lengte van ongeveer 16 m (van de
in totaal 22 m) bewaard is gebleven. Bij verkenning van het wrak werden enkele
vondsten geborgen die in de 16e/17e eeuw gedateerd kunnen worden. Het wrak is op 19
oktober 2011 aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument ‘De Molensteen’.
Bij het graven van dezelfde watergang in het Wilgenbos is een draadkraan aangetroffen
en geborgen, die daar vlak na de droogval verloren was gegaan. Deze draadkraan is te
bezichtigen in museum Nieuw Land.
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4. Natuur
Het Wilgenbos/Wilgeneiland heeft zich grotendeels natuurlijk en spontaan ontwikkeld
sinds het droogvallen van Zuidelijk Flevoland (of de aanleg van het gebied in het geval
van de Verbindingszone). Het is, ecologisch gezien, onderdeel van een veel groter wateren moerassysteem.
Hieronder worden de verschillende aspecten van de natuur beschreven. Voor een
uitgebreid overzicht van de flora en fauna wordt verwezen naar het evaluatiedocument
en de verschillende monitoringsrapporten.

4.1 Relatie met de omgeving
Onderdeel Natte As
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is een (klein) onderdeel van de Natte As, een Europees
netwerk van wateren en wetlands. In Nederland loopt deze as vanaf de Wadden, via
IJssel- en Markermeer, naar Zeeland.
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is te beschouwen als de oeverzone van het Markermeer.
De dijk zorgt weliswaar voor een harde scheiding tussen water en land en voorkomt elke
vorm van peilinvloed van het Markermeer maar voor veel soorten is het geheel hun
leefgebied. De verschillende biotopen worden benut voor verschillende activiteiten, zoals
broeden, rusten of foerageren.

Ecologische verbinding
Het Wilgenbos/Wilgeneiland vormt ook een verbinding tussen de grote moerascomplexen
Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. De waterverbinding is enkel onderbroken door
stuwen. De landverbinding kent enkele blokkades in de vorm van wegen en vaarten.
Via het Vaartsluisbos en beplantingen langs de vaarten is het gebied ook verbonden met
de bossen aan de zuid(oost)kant van Almere en uiteindelijk het Horsterwold.

4.2 Deltanatuur in het Wilgenbos/Wilgeneiland
De biotopen in het Wilgenbos/Wilgeneiland zijn kenmerkende onderdelen van
‘deltanatuur’. Het gebied is te vergelijken met de laagdynamische delen van de
oeverzone van grote wateren. Het Wilgenbos/Wilgeneiland bevat stilstaand en langzaam
stromend water, rietland, ruigte en wilgenbos en -struweel.

Water
In het Wilgenbos/Wilgeneiland zijn vier “verschillende” waterlichamen te onderscheiden.
De grootste is de voormalige zandwinplas in het midden van het Wilgenbos. Deze plas is
tot op grote diepte ontgraven voor het zand, maar weer deels volgestort met slib en
kleiig materiaal. Het water is nog steeds vrij diep en voedselrijk. Waterplanten en
schelpdieren zijn er, door de slibbige bodem, schaars. Het doorzicht is er (ook door het
slib) vaak slecht waardoor ook viseters er matig kunnen foerageren. Bij slecht weer
(ongunstige wind) maken grotere groepen watervogels wel gebruik van de plas om te
rusten.
De andere “wateren” zijn onderling verbonden en vormen samen de belangrijkste
afwatering van de Oostvaardersplassen. Het hoogst ligt de watergang door de
Verbindingszone. Deze loopt door (vrij droog) rietland en heeft diverse doodlopende
zijtakken. Daarnaast zijn er enkele ondieptes aanwezig. De kruising met de Grote
Vaartweg verloopt met een brug waarbij er een redelijk brede maar steile oever
aanwezig is.
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Vanaf hier loopt de watergang door het Wilgenbos. Na een haakse bocht volgt de eerste
stuw. In het Wilgenbos is de stroomgeul smaller en loopt door wilgenbos en rietruigte. Er
zijn geen zijtakken maar wel enkele ondieptes.
Na een tweede stuw komt de watergang uit in de zogeheten “zwaaikom”, een grotere
ronde plas die in open verbinding staat met de Lage Vaart. Deze zwaaikom is aangelegd
om grotere schepen te kunnen laten keren.
De waterkwaliteit van deze watergang is slecht, het water is voedselrijk en troebel.
De oevers van de Hoge en Lage Vaart zijn beschoeid en daarmee hard. Uitzondering is
de oostelijke oever van het Wilgeneiland waar een vooroever is aangelegd.

Rietland en Ruigte
Rietland is vooral te vinden in de Verbindingszone en op een kleinere oppervlakte in de
noordwestpunt van het Wilgenbos. Het grootste deel van dit rietland is vrij tot erg droog.
Braamstruweel en andere ruigtevegetaties nemen in aandeel toe. Langs de randen met
de watergangen is nog wel vitaal (water)riet te vinden maar deze zones zijn over het
algemeen erg smal. Dynamiek, in de vorm van maaibeheer of peilfluctuaties, ontbreekt.
Op de delen van het Wilgenbos waar geen wilgen staan (zijn ontkiemd) staat een
drogere (riet)ruigte met brandnetel, ruigtekruiden als wilgenroosje, kleefkruid,
moerasmelkdistel, en struiken (vooral wilgensoorten en vlier). De successie in deze
delen verloopt zeer traag.

Wilgenbos en -struweel
Het Wilgeneiland en een groot deel van het Wilgenbos wordt gedomineerd door gesloten
en hoogopgaand wilgenbos. Het bos heeft hier een heel ander beeld dan bijvoorbeeld het
veel opener wilgenbos in het Wilgenreservaat. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een
hoger (en stabieler) waterpeil, waardoor de wilgen in het Wilgenbos en –eiland veel
vitaler zijn. Op de wilgen groeien diverse epifytische varens en mossen.

4.3 Soortgroepen
Broedvogels
In 2013 zijn 51 vogelsoorten broedend vastgesteld in het Wilgenbos/Wilgeneiland.
Vooral struweel- en bosrandvogels zijn algemeen in het Wilgenbos/Wilgeneiland. Ook
bosvogels komen redelijk veel voor. Water- en moerasvogels komen hoofdzakelijk voor
in de Verbindingszone. Er komen zes soorten van de Rode Lijst voor (koekoek 2
territoria, nachtegaal 3, snor 6, grauwe vliegenvanger 3, kneu 3 en matkop 4).
In het Wilgenbos/Wilgeneiland zijn broedvogels ook in 1999 gekarteerd. Een vergelijking
van beide jaren laat zien dat de vogelbevolking behoorlijk is veranderd in die periode.
(Zie het Evaluatiedocument voor alle gegevens en een uitgebreide bespreking.)
 In 1999 broedden 59 soorten in het gebied. De 14 verdwenen soorten zijn
voornamelijk water en graslandvogels die toen in de net aangelegde Verbindingszone
broedden. De fazant (1999 4 territoria) verdween ook uit het gebied net als een
aantal landelijk afnemende soorten die in 1999 met één territorium aanwezig waren
(zomertortel, spotvogel en sperwer). Meest opvallend is het verdwijnen van de
dodaars die in 1999 nog met 11 territoria aanwezig was in het hele gebied. De sterk
verslechterde waterkwaliteit in de waterafvoergang is hier de oorzaak van. Vijf
soorten hebben zich gevestigd in het gebied: naast waterral (5 territoria, vooral in de
Verbindingszone) zijn dit echte bosvogels als boomklever, kleine bonte specht en
vuurgoudhaan.
 Watervogels komen vooral voor in het Wilgenbos en in de Verbindingszone. Over het
algemeen laat deze groep een achteruitgang zien. Fuut en grauwe gans zijn de
uitzonderingen die een positieve trend laten zien.
 Graslandvogels kwamen alleen, vlak na de inrichting in 1999, in de Verbindingszone
voor.
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Overzicht van de in (één van) beide jaren getelde soorten in het Wilgenbos/Wilgeneiland



Soorten van natte rietvegetaties komen alleen voor in het Wilgenbos, en vooral, de
Verbindingszone. In het Wilgenbos zijn ze behoorlijk afgenomen. Dit heeft te maken
met de voortgaande successie en het droger worden van het gebied. In de
Verbindingszone is deze groep over het algemeen toegenomen. Meest opvallend is de
toename van de snor, een soort van nat overjarig rietland. De kartering in 1999 had
plaats vlak na inrichting van het gebied. Het weinige riet in die tijd was nog jong.
Vermoedelijk zijn rietlandvogels de laatste jaren wel afgenomen door de toegenomen
verdroging en verruiging. Dit is echter niet te zien op basis van de karteringen in
1999 en 2013. Een analyse van de ringvangsten in de Verbindingszone in het
broedseizoen bevestigt dit vermoeden. Het aandeel rietvogels (als percentage van
het totaal aantal gevangen vogels) is gedaald en het aantal struweelvogels is
gestegen.

Aandeel rietvogels en struweelvogels
70%
60%
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40%
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20%
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2007

2008

2009

2010

rietvogels
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2012
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2014

struweelvogels

Percentage rietvogels en struweelvogels ten opzicht van het totaal aantal gevangen
vogels in de CES periode. (Bron: Ringgroep de Grauwe Gans)
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Soorten van bosranden en struwelen laten overwegend een afname zien. In het
Wilgenbos en Wilgeneiland wordt dat veroorzaakt door het ouder en geslotener
worden van het bos waardoor struiken en struwelen verdwijnen. In de
Verbindingszone mocht verwacht worden dat struweelvogels zouden zijn
toegenomen. De grafiek van de ringvangsten hierboven laat waarschijnlijk een beter
beeld zien van deze ontwikkeling van het gebied, dan de karteringen in 1999 (net na
de aanleg) en 2013.
Soorten van meer gesloten, opgaand bos nemen (met uitzondering van boomkruiper)
duidelijk toe. Opvallend is het hoge aantal gekraagde roodstaarten, een relatief
recent fenomeen in de Flevolandse wilgenbossen. Het Wilgeneiland heeft duidelijk
een hogere relatieve dichtheid aan bosvogels dan het Wilgenbos.

Niet broedvogels
Het Wilgenbos worden (sinds 2002) maandelijks alle vogels geteld als onderdeel van de
wetlandtelling Lepelaarplassen. Per jaar worden gemiddeld ruim 3.000 vogels geteld.
Ook hier zien we het afnemen (fuut, nonnetje) en verdwijnen (dodaars, grote zaagbek)
van visetende watervogels (aantallen worden vooral bepaald door de grote zandwinplas).
Andere watervogels laten stabiele (maar met grote verschillen tussen de jaren) aantallen
zien. De toename van bosvogels is in de maandelijkse tellingen inmiddels veranderd in
een afname. Veel bossoorten hadden de hoogste aantallen in de periode 2005-2008. Een
verklaring is mogelijk een verminderd voedselaanbod (jaarrond) door de afname van
struiken en struweel, veroorzaakt door de dominantie van de boomwilgen.

Flora
Uit de in 2014 uitgevoerde vegetatiekartering van de Verbindingszone blijkt ook het
verdrogen van het rietland: alleen de noordwestelijke punt bestaat uit het vegetatietype
‘rietland’ de rest is ‘natte strooiselruigte’.
Er komen een aantal bijzondere soorten voor in het gebied. Moerasmelkdistel komt veel
voor in de Verbindingszone en langs de Vaarten. Rietorchis groeit langs de
ringerspaadjes in de Verbindingszone. In de bossen groeit hop en op de wilgen gewone
eikvaren.
Op het graslandje bij de Vaartsluis (waarvan veruit het grootste deel niet in beheer bij
Flevo-landschap is) komen diverse (deels met het zand aangevoerde) soorten van
schrale omstandigheden voor (rietorchis, brede orchis, vroege haver, muurpeper).
Waterplanten komen niet voor in de grote plas van het Wilgenbos die wordt
gedomineerd door blauwalgenbloei. Met uitzondering van een plek met goudzuring
komen er ook geen bijzonder oeverplanten voor.

Insecten
Ondanks dat het gebied waterrijk is, zijn er maar weinig
libellen waargenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan
de matig tot slechte waterkwaliteit. Waarschijnlijk zijn
de meeste van de aangetroffen libellen zelfs niet eens
uit het gebied afkomstig, maar zwervers uit water in de
omgeving. De aangetroffen soorten betreffen allemaal
algemene soorten met een brede ecologische range.
Drie aangetroffen soorten die iets minder algemeen zijn,
zijn blauwe glazenmaker, glassnijder en vroege
glazenmaker.
Er komen geen bijzondere vlinders voor in het gebied.
Twee aangrenzende graslanden (net buiten het
beheergebied van Het Flevo-landschap) zijn wel
belangrijk voor vlinders. Het betreft het graslandje nabij
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de sluis en brug naar het Vaartsluisbos (hooibeestje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder)
en het talud van de dijk bij de Verbindingszone (bruin zandoogje, icarusblauwtje en zeer
hoge aantallen hooibeestje).

Overige soorten
In het Wilgenbos is een aantal beverburchten, vooral de waterafvoergang wordt veel
gebruikt door bevers.
De ringslang is waargenomen aan de noordkant van het Wilgenbos (bij de watergang).
De meervleermuis foerageert in de Verbindingszone. Bijzonder zijn ook de tientallen
‘paarbomen’ (vooral op het Wilgeneiland) die de ruige dwergvleermuis betrekt in de
paar- en trektijd.
In 2014 is de bosoproller, een landelijk (zeer) zeldzame pissebed die verder alleen in
Zuid Limburg en Achterhoek voorkomt, ontdekt in het Wilgenbos.

5. Recreatie
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is voor de bezoeker een interessant en bijzonder gebied.
Het bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ ligt op een paar honderd meter van het gebied.
Het Wilgenbos wordt het meest bezocht en kent de meeste voorzieningen. Er zijn twee
ingangen. Langs de Grote Vaartweg bevindt zich een kleine, verharde parkeerplaats
vanwaar men het gebied in kan wandelen. Vanaf de Oostvaardersdijk start een fietspad
dat een klein stukje door het Wilgenbos loopt en vervolgens door het Wilgeneiland en
Vaartsluisbos loopt. Een aantal wandelpaden begint vanaf dat fietspad. Langs de grote
plas is op twee plekken een kijkscherm aanwezig. Voor (school)kinderen is er een
rugzakroute, die volledig door het Wilgenbos loopt. De ‘i-tour de Nieuwe Wildernis’ doet
het Wilgenbos aan.
Het bezoekerscentrum De Trekvogel is primair gericht op de Lepelaarplassen. Een aantal
activiteiten wordt echter bewust in het Wilgenbos georganiseerd, onder andere om de
rust in de Lepelaarplassen te bewaren. Vooral activiteiten voor scholen vinden plaats in
het Wilgenbos. In het Wilgenbos worden regelmatig ‘beverexcursies’ georganiseerd.
Daarnaast zijn er, minder frequent, ‘vogelexcursies’ en ‘algemene’ excursies.
Het voornaamste recreatieve gebruik van het Wilgeneiland is het doorgaande fietspad
(van De Blocq van Kuffeler naar Almere-Tussen–de-Vaarten). Nabij de Vaartsluis (buiten
het beheergebied van Het Flevo-landschap) is een grasland met diverse bankjes en
aanlegsteigers aanwezig, beheerd door de provincie.
De Verbindingszone is niet vrij toegankelijk maar is vanaf de Oostvaardersdijk wel heel
goed beleefbaar. Op de grens tussen het beheergebied van Het Flevo-landschap en dat
van Staatsbosbeheer doorsnijdt een fietspad met brug het gebied.

Vogelringplek
Hoewel het niet primair om recreatie gaat, wordt in dit hoofdstuk ook het vogelringwerk
beschreven. Het ringwerk dient primair een wetenschappelijk doel, maar wordt
hobbymatig door mensen uitgevoerd en heeft daarmee ook een recreatief karakter. In
de zuidwestelijke punt van de Verbindingszone en het aansluitende deel van het
Wilgenbos worden vogels geringd. Dit gebeurt al vanaf 1971, enkele jaren na de
droogval van Zuidelijk Flevoland. Sinds 2007 wordt hier geringd door ‘Ringgroep de
Grauwe Gans’.
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Voorzieningen















parkeerplaats in het Wilgenbos, verder de parkeerplaats bij Bezoekerscentrum De
Trekvogel
fietspad vanaf Oostvaardersdijk door hoekje Wilgenbos en volle lengte Wilgeneiland
(beheer provincie Flevoland en onderhoud gemeente Almere)
wandelpaden (gras / grond)
wandelbrug in het Wilgenbos over de waterafvoergang
twee fietsbruggen (door Verbindingszone en van Wilgenbos naar Wilgeneiland) (van
gemeente Almere)
twee kijkschermen
informatiepanelen bij de parkeerplaats en bij de brug Bos-Eiland
4 bankjes in het Wilgenbos
4 bankjes bij de Zuidersluis in het Wilgeneiland (provincie Flevoland)
1 prullenbak (gemeente Almere)
objectborden en toegangsborden
slagbomen
op de website van Het Flevo-landschap is informatie te vinden
het Wilgenbos/Wilgeneiland wordt beschreven in twee Flevo-landschap-folders: “Een
Rondje Lepelaarplassen” en “De Pampushout & Lepelaarplassen”

Een van de kijkschermen in het Wilgenbos
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Deel II
Beheerevaluatie

22

Beheerplan Wilgenbos/Wilgeneiland 2016-2022

6. Evaluatie doelen
Hieronder worden de conclusies uit de evaluatie samengevat. Voor een uitgebreide
beschrijving, inclusief een compleet overzicht van het gevoerde beheer en de SNL
kwaliteitsbeoordeling wordt verwezen naar ‘Wilgenbos/-Eiland incl. Verbindingszone
Evaluatieverslag 2015’

6.1 Haagbeuken- en essenbos; N14.03; 83,5 ha
Met het huidige beheer worden de doelen gehaald. De structuur van het bos is goed en
zal nog beter worden (meer dode en dikke bomen). Florasoorten zijn niet te verwachten
de komende decennia.
Op de lange termijn zullen de wilgen steeds verder omvallen en deels afsterven. Een
deel zal echter opnieuw uitlopen. Er ontstaat een “kantelbos”. Er is een kans dat het bos
erg open wordt en mogelijk zelfs lokaal het boskarakter verliest. Andere boomsoorten
zijn zeer beperkt aanwezig. Er zal geen bosbeheer worden uitgevoerd.
Wat betreft het waterbeheer: voor het bos en het natuurgebied is peildynamiek (al dan
niet veroorzaakt door beveractiviteiten) geen enkel probleem, zelfs wenselijk. De
wandelpaden moeten echter niet langdurig blank komen te staan.

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

goed
slecht
goed
goed

De typerende soorten van het Haagbeuken- en essenbos ontbreken in dit door wilgen
gedomineerde jonge bos op zeeklei. De score van matig is het hoogst haalbare.

6.2 Moeras; N05.01; 31,3 ha

(=Verbindingszone)

Met het huidige beheer zullen de doelen niet gehaald worden. Het gebied verdroogt en
verruigt. Het reliëf is ongunstig. De drogere delen zijn te hoog en het water is veelal te
diep, de oeverzones zijn relatief smal. Er is weinig peildynamiek. Om de moerasfunctie
te herstellen/verbeteren zouden de droge delen verlaagd (afgegraven) moeten worden.
De watergang kan verondiept worden. Door de lagere stroomsnelheid zal ook het
filterend vermogen verhoogd worden en daarmee de waterkwaliteit. Meer peildynamiek
zal de kwaliteit en duurzame instandhouding van het moeras aanzienlijk verbeteren.

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

matig
matig
matig
goed

Zonder ingrijpen zal de score ‘slecht’ worden. Na de hierboven beschreven maatregelen
is op termijn een score van ‘goed’ mogelijk.
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6.3 Zoete plas; N04.02; 18,9 ha
Met het huidige beheer zal er niets wijzigen in de huidige kwaliteit. Verondieping (mits
met “schone” grond is een mogelijkheid tot verbetering. De waterkwaliteit van de
waterafvoergang is wel een aandachtspunt. Voorzuivering in de verbindingszone is een
goede optie om de waterkwaliteit te verbeteren. Zoals ook voor het bos gesteld, is een
flinke waterdynamiek (bijvoorbeeld door beveractiviteiten) geen enkel probleem.

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

slecht
slecht
matig
goed

Deze score is alleen met een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit en
herinrichting van de zandwinplas te verbeteren.

6.4 Ruigteveld; N12.06; 17,1 ha
Met het huidige beheer (niets doen) zullen de doelen en de huidige kwaliteit
gehandhaafd blijven. Meer waterdynamiek zal zorgen voor een hogere waarde.

SNL
De (totaal)kwaliteitsscore van het ruigteveld is ‘goed’. Voor de verschillende onderdelen
zie de tabel hieronder.
flora en fauna

goed

De kwaliteitsbepaling van Ruigteveld is weinig onderscheidend. Goed word vaak bereikt.
Het aantal soorten zou nog wat toe kunnen nemen.

6.5 Poel; L01.01; 4 stuks
Met het huidige beheer (niets doen) zullen deze poelen niet gehandhaafd worden. Ze
dragen nauwelijks bij aan het ecologisch functioneren van het gebied. Ook passen ze
niet goed bij de geschiedenis en cultuurhistorie van het gebied. Aan de andere kant is
onderhoud van dit soort poelen wel een mooie vrijwilligersklus en kan het lokaal (bij een
bankje) wel een mooie aankleding zijn. De poelen worden van de SNL kaart gehaald.
Mogelijk zullen één of enkele poelen door vrijwilligers onderhouden gaan worden.

6.6 Belangrijke ecologische verbinding tussen de
kerngebieden Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen
Dit doel wordt redelijk gehaald en zal met het huidige beheer in stand blijven. De
verbinding die vrijwel alleen uit water en moeras bestaat wordt echter in de
noordwesthoek van het Wilgenbos “onderbroken” door bos. Het zou, ook landschappelijk
en recreatief, aantrekkelijk zijn om de zone van het Wilgenbos langs de dijk meer
moerassig te ontwikkelen. Dat kan door verwijderen van het bos en verlagen van het
maaiveld. De grond kan in de grote plas worden gestort. Om ook de grote plas
(ecologisch) meer bij de moerasstrook en het Markermeer te betrekken kan dan
tegelijkertijd een open verbinding naar de plas worden gerealiseerd door een bossrook te
verwijderen. Deze maatregel is ook landschappelijk en recreatief aantrekkelijk.
Verbetering van de kwaliteit (zie 6.2) van de Verbindingszone zal ook bijdragen aan dit
doel.
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6.7 Bos- en struweelvogels
De huidige trend is positief. De toekomstige trend zal vooral bepaald worden door
natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Er zal geen beheer voor worden uitgevoerd. Is
dus feitelijk geen doel.

6.8 Moerasvogels
De bij moeras (6.2) beschreven maatregelen zullen zeer positief, en op termijn
essentieel zijn.

6.9 Watervogels
De huidige trend is overwegend negatief. Verbetering van de waterkwaliteit zou dit
kunnen ombuigen. Watervogels zijn geen belangrijk doel.

6.10 Natuurlijk ontstaan bos met natuurlijke
ontwikkeling naar ouder bos
Dit doel wordt vanzelf gehaald. Het kan echter wel decennia gaan duren. Ook dan zullen
er geen maatregelen worden uitgevoerd om dit te versnellen.

6.11 Zeer hoge dichtheid aan paarbomen van de ruige
dwergvleermuis
Met het huidige beheer zal dit doel gehaald worden. Op termijn zullen de dikke wilgen
echter wel afsterven. Of er dan voldoende nieuwe (gekantelde) dikke wilgen zijn is de
vraag. Er zal echter niet op gestuurd of ingegrepen worden.

6.12 Bever
De aanwezigheid van de bever is meer een actuele waarde dan een doel. Met het huidige
beheer zal de bever aanwezig blijven. Activiteiten van de bever die leiden tot
peilschommelingen/overstromingen in het Wilgenbos zijn meer dan welkom. Voor het
Waterschap is het functioneren van de stuwen echter wel een zorgpunt. Het Flevolandschap zal dus haar medewerking blijven verlenen aan maatregelen om de werking
van de stuwen te kunnen garanderen.

6.13 Libellen
Met het huidige beheer zal dit doel niet gehaald worden. De waterkwaliteit is het
grootste knelpunt. Filtering is een verbetermogelijkheid. Dit zal effecten kunnen
opleveren in de Verbindingszone en in de waterafvoergang in het Wilgenbos.

6.14 Mossen
De diversiteit aan mossen is meer een actuele waarde dan een doel. Deze diversiteit zal
de (ongestoorde) ontwikkelingen van het gebied volgen en er zal niet voor worden
beheerd. Wel zal er ongetwijfeld een aantal gespecialiseerde soorten profiteren van het
(niets-doen) beheer.

6.15 Rust in de verbindingszone
Met het huidige beheer en huidige inrichting zal dit doel gehaald worden. Vanwege de
vervreemding van dat deel is het niet meer nodig om in de zuidelijke hoek van de zone
een pad te maaien naar de reuzenberenklauwhaard. Eventuele (illegale) betreding over
dat pad kan dan ook niet meer plaats vinden. Er zullen geen werkzaamheden meer
worden uitgevoerd in dit deel van de verbindingszone.
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6.16 Recreatie, Voorlichting, Educatie
Met het huidige beheer kan de recreant het gebied bezoeken. Voor de beleving van het
gebied is verbetering mogelijk.
Het gebied (m.u.v. de Verbindingszone) is feitelijk piepjonge “oernatuur”. Vanaf de
droogval heeft de natuur zich (vrijwel) ongestoord kunnen ontwikkelen. De bezoeker
moet dit kunnen beleven, onbewust of meer bewust, middels voorlichting.
Te nemen maatregelen zijn:








paden meer natuurlijk laten ogen (smaller, bochtiger)
het laten liggen van door bevers omgeknaagde bomen
het verhaal van het gebied vertellen op diverse plekken (fysiek en digitaal)
aanleg van een moerasstrook langs de dijk met wandelpad (de vrij toegankelijke
paden, ook in de Lepelaarplassen, lopen nu vrijwel alleen door bos)
visueel en landschappelijk verbinding maken van dijk naar grote plas
locatie en inrichting omgeving van bankjes verbeteren
uitbreiden samenwerking met ringgroep Grauwe Gans aangaande educatie en
voorlichting

Locatie en omgeving van de bankjes zal verbeterd worden
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Deel III
Visie en doelen
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7. Visie
De ligging tussen de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen en
vlakbij Almere maakt het Wilgenbos/Wilgeneiland tot een belangrijk
gebied. Belangrijk voor de natuur, als verbinding tussen die twee
Natura2000 gebieden.
Algemeen

Belangrijk voor de mens, die, aangetrokken door de kwetsbare
Natura2000 natuur, hier terecht kan voor natuurbeleving en
natuurrecreatie. Deze beleving krijgt een extra dimensie door de
imposante aanwezigheid van een aantal Zuiderzeewerken.
Hieronder worden de afzonderlijke doelen behandeld in volgorde van
(afnemende) belangrijkheid.

Het Wilgenbos/Wilgeneiland is een belangrijk moerasnatuurgebied. Het
vormt een onderdeel van de ‘Natte As’ van Nederland en het vormt een
essentiële verbinding tussen de N2000 gebieden Lepelaarplassen en
Oostvaardersplassen.
Het gebied bevat belangrijke typen “deltanatuur” en is te beschouwen
als de natuurlijke oeverzone van het Markermeer-systeem. Met name
voor vogels, bevers, ruige dwergvleermuizen en bladmossen, is het een
belangrijk gebied.
Een andere belangrijke natuurwaarde van het Wilgenbos en het
Wilgeneiland is echter niet gebaseerd op biodiversiteit maar is de
‘natuurlijkheid’. Vanaf de droogval en het ontstaan van het gebied is er
nauwelijks ingegrepen in de natuurlijk verlopende processen. Dit maakt
het tot een soort piepjonge ‘oer’natuur.
Natuur
Natuur is de belangrijkste functie van het Wilgenbos/Wilgeneiland.
Het beheer van het Wilgenbos en Wilgeneiland zal zich vooral richten op
de natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Vooral in de beboste delen
zal er alleen beheer worden uitgevoerd dat noodzakelijk is voor de
recreatieve of waterhuishoudkundige doelen. Dit betekent dat er niet
ingegrepen zal worden in de ontwikkeling van dit deel van het gebied,
ook als bijvoorbeeld het bos op termijn verdwijnt.
De Verbindingszone zal wel een intensiever beheer kennen. Hier is het
doel om een vitaal moeras in stand te houden. Vanwege het grote
belang van deze verbinding zal dit doel ook worden nagestreefd in een,
langs de Oostvaardersdijk gelegen, strook van het Wilgenbos waardoor
er een doorgaande moerasverbinding zal ontstaan tussen Lepelaar- en
Oostvaardersplassen.
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Het Wilgenbos/Wilgeneiland is een belangrijk gebied voor
(natuur)recreatie. Het vormt een belangrijke schakel in de recreatie
rondom Almere, de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen.
Het doorgaande fietspad door Wilgeneiland en Wilgenbos is een van
de belangrijke recreatieve verbindingen tussen de diverse stadsdelen
van Almere en het Markermeer, en de natuurgebieden die aan het
Markermeer liggen.
De Lepelaarplassen, in combinatie met bezoekerscentrum ‘de
Trekvogel’, is recreatief speerpunt van Het Flevo-landschap. Omdat
de Lepelaarplassen maar beperkt opengesteld is wordt het Wilgenbos
ook benut om bezoekers te laten genieten van de in het Wilgenbos
aanwezige “Lepelaarplassen-natuur”.
Recreatie

Het Wilgenbos biedt mogelijkheid voor natuurbeleving en
wandelingen door een “oer-wilgenbos” met prachtige uitzichten op
de plas. Er zijn behoorlijk wat voorzieningen en paden zijn van
redelijk goede kwaliteit.
De Verbindingszone is niet vrij toegankelijk maar kan goed beleefd
worden vanaf de Oostvaardersdijk.
Het gebied geeft de recreant ook gelegenheid om de
waterhuishoudkundige werken van Flevoland te bezichtigen. Vooral
de omgeving van De Blocq van Kuffeler, met Oostvaardersdijk,
Markermeer, Vaarten en Wilgeneiland biedt de recreant een
spectaculair landschap.
Recreatie is een belangrijke functie van het gebied en, anders dan in
de Lepelaarplassen, mag dat invloed hebben op de natuurfunctie.

Landschap

Het gebied is landschappelijk vooral goed te beleven vanaf de hoger
gelegen Oostvaardersdijk. Vanaf daar vormt het een interessant
landschap door het grote contrast tussen de harde rechte lijnen van
de Oostvaardersdijk en Markermeer aan de ene kant van het gebied
en de wijken en bedrijventerreinen van Almere aan de andere kant
van het gebied. Het creëren van een zichtlijn vanaf de dijk naar de
zandwinplas zal de landschappelijke waarde verder verhogen.
In het Wilgenbos is de afwisseling van gesloten wilgenjungle met de
grote, open zandwinplas een belangrijke landschappelijke waarde.
Het Wilgeneiland is landschappelijk interessant vanwege de harde
begrenzing van de Vaarten.
Dit spannende landschap zal worden behouden en versterkt.
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Het Wilgenbos is een belangrijke locatie voor voorlichting en
educatie.
Voorlichting/
Educatie

Bezoekers en schoolklassen komen naar het Bezoekerscentrum voor
informatie en activiteiten. Een groot deel van de activiteiten, vooral
die voor scholen, vindt plaats in het Wilgenbos.
In het Wilgenbos en omgeving is veel te vertellen en leren over
natuur, geschiedenis en waterhuishouding.

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische geschiedenis van het gebied is zeer
interessant. Vooral in samenhang met de aangrenzende
Oostvaardersdijk, Hoge en Lage Vaart, Zuidersluis, Vaartsluis en
gemaal De Blocq van Kuffeler is hier een groot deel van de
geschiedenis van Flevoland zichtbaar en beleefbaar.
De cultuurhistorische waarden zullen zoveel mogelijk beleefbaar
gemaakt worden.
De belangrijkste waterafvoer van de Oostvaardersplassen vindt
plaats door de Verbindingszone en het Wilgenbos. De soms grote
hoeveelheden water moeten afgevoerd kunnen worden zonder tot
problemen te leiden in de (stedelijke) omgeving.

Waterhuishouding

Het ontwikkelen van een goed bezinkmoeras in de Verbindingszone
(en aangrenzend deel van het Wilgenbos) zal de kwaliteit van het
afvoerwater aanzienlijk verbeteren en ook leiden tot flinke winst voor
de natuurwaarden.
De waterafvoerfunctie is een belangrijke randvoorwaarde voor het
gebied.

Wetenschap

Het ringwerk dat wordt uitgevoerd in het gebied levert belangrijke
wetenschappelijke informatie op dat benut wordt voor het beter
begrijpen van de ecologie en de aantalsveranderingen van een groot
aantal soorten vogels. Deze kennis levert informatie op voor een
beter en effectiever natuurbeheer, in het gebied zelf, en (vooral) ook
daarbuiten.
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8. Doelen
Natuur
Haagbeuken- en essenbos (SNL 14.03) en Ruigteveld (SNL 12.06)
Doel 1

Zo volledig mogelijk natuurlijke ontwikkeling

Moeras (SNL 05.01)
Doel 2
Doel 3

Vitale moerasverbinding langs de Oostvaardersdijk
Betere waterkwaliteit in het moeras en in de waterafvoergang

Hele gebied
Doel 4

Meer peildynamiek in het hele gebied

Zoete Plas (SNL 12.02)
Doel 5

Verbeteren van de oever- en onderwaterstructuur van de grote plas

Recreatie
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Doel 4
Doel 5
Doel 6

Het Wilgenbos biedt ruimte aan recreatieve activiteiten georganiseerd
vanuit De Trekvogel
Het Wilgenbos/Wilgeneiland is in al zijn facetten goed beleefbaar
Het Wilgeneiland (en Wilgenbos) is een veilig en aantrekkelijk onderdeel
van de fietsinfrastructuur rondom Almere.
Het Wilgenbos is een aantrekkelijk wandelgebied
Het bewaren van rust in de Verbindingszone
Het verbeteren van de mogelijkheden om “moeras” te beleven

Landschap
Doel 1
Doel 2

Behoud van het aantrekkelijke landschap
Creëren van een zichtlijn vanaf de dijk naar de grote plas

Voorlichting en Educatie
Doel 1
Doel 2

Ruimte geven aan natuureducatie
Geven van goede voorlichting over het gebied

Cultuurhistorie
Doel

Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de cultuurhistorische
waarden

Waterhuishouding
Doel

Ruimte geven aan waterafvoer vanuit de Oostvaardersplassen

Wetenschap
Doel

Mogelijk maken van relevant ringonderzoek
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Deel IV
Van doelen naar
beheer
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9. Praktische uitwerking van de doelen
In dit hoofdstuk worden de beheerdoelen vertaald naar benodigde maatregelen.

9.1 Natuur
Doel 1

Zo volledig mogelijk natuurlijke ontwikkeling van Haagbeuken- en
essenbos (SNL 14.03) en Ruigteveld (SNL 12.06)

Het Wilgenbos en Wilgeneiland hebben zich na het droogvallen vrijwel volledig
ontwikkeld door natuurlijke processen. Er zal in de basis geen beheer plaatsvinden. Er
zijn drie uitzonderingen:
 Voor de zone langs de dijk geldt dat daar de wens is om hier moeras te ontwikkelen
en om dus in te grijpen in de natuurlijke ontwikkeling. Zie het volgende doel.
 Op en langs paden en andere recreatieve voorzieningen zal beheerd moeten worden.
 In de waterafvoergang zal mogelijk onderhoud uitgevoerd moeten worden. Het kent
een geregeld peilbeheer.
Doel 2

Vitale moerasverbinding langs de Oostvaardersdijk (SNL 05.01)

Om de moerasverbinding tussen de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen flink te
verbeteren is het noodzakelijk de kwaliteit van het moeras in de zone langs de
Oostvaardersdijk te verhogen.


Dit betekent in de Verbindingszone het verlagen van het maaiveld van de hogere
delen. De grond kan deels benut worden om het open water te verondiepen. De rest
van de grond zou (dichtbij) gebruikt kunnen worden om een soort “dijkje” te
realiseren langs het industrieterrein (om “vernatting” daar te voorkomen).
Alternatieven zijn om de grond op de aangrenzende ruigtestrook of in de plas in het
Wilgenbos te deponeren. In het kader van het N2000 beheerplan voor de
Oostvaardersplassen is het nodig om het afvoerwater beter te filteren. In dat kader is
het plan om in de Verbindingszone een bezinkmoeras te creëren.



In het Wilgenbos is de wens om de zone langs de dijk om te vormen in een moeras
vergelijkbaar met dat in de Verbindingszone. Vrijkomende grond kan worden benut
om de plas te verondiepen. Door in een ca. 100 meter brede zone het bos tussen de
plas en deze zone te verwijderen ontstaat er ook ecologisch een betere verbinding
tussen de plas en de moeraszone. Ook recreatief en landschappelijk is dit
aantrekkelijk. En het is praktisch voor het transport van de grond. Mogelijk is de
Verbindingszone niet groot genoeg om zoveel bezinkmoeras te hebben dat het water
uit de OVP voldoende wordt gezuiverd. In dat geval zou er een tweede
waterafvoergang met bezinkmoeras gecreëerd kunnen worden in deze zone van het
Wilgenbos langs de Oostvaardersdijk.

In de loop van 2016 zal duidelijk worden of, en hoe, het project van het bezinkmoeras
zal worden uitgevoerd. Waarschijnlijk zal dit doel 2 met dat project grotendeels
gerealiseerd kunnen worden. Mocht het project geen doorgang vinden dan is, zeker in de
Verbindingszone, een gefaseerde uitvoering noodzakelijk. Uitvoering is het meest
haalbaar door eens in de paar jaar een deel te vergraven. Het creëren van een
moeraszone langs de noordkant van het Wilgenbos is dan een wens waarbij uitvoering
afhankelijk is van (project)financiering.

33

Beheerplan Wilgenbos/Wilgeneiland 2016-2022

Doel 3

Betere waterkwaliteit in het moeras en in de waterafvoergang

Het creëren van een goed functionerend bezinkmoeras in het kader van het N2000
beheerplan Oostvaardersplassen zal leiden tot een betere waterkwaliteit in de
Verbindingszone en de waterafvoergang in het Wilgenbos. Dit zal het ecologisch
functioneren van beide delen aanzienlijk verbeteren. Het gebied zal veel meer
mogelijkheden bieden voor onder andere waterplanten, libellen, vissen en viseters
(vogels, otters etc.).
Doel 4

Meer peildynamiek in het hele gebied

Peilfluctuaties, bijvoorbeeld veroorzaakt door het aflaten van grote hoeveelheden water
uit de Oostvaardersplassen of de activiteiten van bevers, hebben een positief effect op
het ecologisch functioneren van het moeras, maar zeker ook het Wilgenbos. Deze
fluctuaties zijn dus geen enkel probleem, ze zijn zelfs gewenst. In overleg met het
waterschap zal bekeken worden of dit soort fluctuaties ook met de aanwezige stuwen
gerealiseerd kunnen en mogen worden.
Doel 5

Verbeteren van de oever- en onderwaterstructuur van de grote
plas (SNL N04.01)

Grote ecologische verbetering is lastig realiseerbaar maar het verondiepen van de plas
en lokaal verflauwen van de oever zal een positief effect hebben. Dit doel is niet zo
belangrijk dat er apart in geïnvesteerd zal worden. Wel biedt het mogelijkheden om
overtollige grond die vrij komt bij werkzaamheden voor de doelen 2, 3 en 4 nuttig aan te
wenden.

9.2 Recreatie
Doel 1

Het Wilgenbos biedt ruimte aan recreatieve activiteiten
georganiseerd vanuit De Trekvogel

Vanwege de kwetsbare natuur in N2000 gebied de Lepelaarplassen zijn de
mogelijkheden voor (natuur)recreatie daar beperkt. Het Wilgenbos biedt daar wel
gelegenheid voor. Onder andere activiteiten voor schoolklassen vinden in Het Wilgenbos
plaats. Om dit doel te bereiken is een goed onderhoud van de infrastructuur en de
voorzieningen nodig. Het is ongewenst dat dit gebied, met bijvoorbeeld regelmatig grote
groepen schoolkinderen, een honden-uitlaat-bos wordt. Het Wilgenbos, met uitzondering
van het fietspad, blijft verboden voor honden. In het aangrenzende Vaartsluisbos zijn
honden welkom (onder appèl).
Doel 2

Het Wilgenbos/Wilgeneiland is in al zijn facetten goed beleefbaar

Het Wilgenbos en de Verbindingszone zijn goed beleefbaar vanuit de omgeving. Het
Wilgenbos en Wilgeneiland zijn ook uitstekend beleefbaar vanaf de paden in die
gebieden. Goede informatievoorzieningen (zie voorlichting en educatie) en bij het gebied
passende paden (natuurlijk ogend) kunnen de belevingswaarde aanzienlijk verbeteren.

34

Beheerplan Wilgenbos/Wilgeneiland 2016-2022

Doel 3

Het Wilgeneiland (en Wilgenbos) is een veilig en aantrekkelijk
onderdeel van de fietsinfrastructuur rondom Almere.

Het doorgaande fietspad (vanaf Almere de Vaarten naar De Blocq van Kuffeler) is een
belangrijke recreatieve ontsluiting. De fietsbruggen en het fietspad zelf worden door de
gemeente Almere onderhouden. De bermen worden door de provincie (op weg naar de
Vaartsluis) gemaaid. Het onderhoud van de beplanting langs het fietspad wordt door het
Flevo-landschap gedaan. Dit onderhoud dient vanwege het intensieve gebruik frequent
te gebeuren. Het fietspad voert door een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving. De
provincie heeft nabij de Vaartsluis een stukje Wilgeneiland in eigendom en beheer. Er is
daar een regelmatig gemaaid grasland met een viertal bankjes. Dit is een mooi rustpunt
langs het fietspad.
Doel 4

Het Wilgenbos is een aantrekkelijk wandelgebied

De wandelpaden in het Wilgenbos zijn aantrekkelijk en comfortabel. Aantrekkelijk
betekent niet te breed (dat oogt onnatuurlijker), kronkelig en met af en toe een
verandering van beeld (bijvoorbeeld opeens uitzicht over de grote plas). Omgevallen
bomen, zeker door bever omgeknaagde, zijn aantrekkelijk en blijven zoveel mogelijk
liggen. Het pad wordt eventueel verlegd. Comfortabel betekent niet te smal, vlak (geen
diepe sporen) en niet te nat (geen grote plassen of modderpoelen). De delen met
grasbegroeiing moeten ca. drie keer per jaar gemaaid worden.
De infopanelen, kijkschermen en bankjes worden goed onderhouden en de directe
omgeving daarvan wordt (indien nodig) regelmatig gemaaid.
De bankjes zullen worden geschilderd in huisstijl en, indien nodig, zullen ze op een
betere plek worden geplaatst.
De kijkschermen zijn deze beheerplanperiode aan vervanging toe. Ze zullen worden
vervangen door steenkorven kijkschermen zoals bij de Natte Graslanden.
De parkeerplaats is schoon en veilig. Dit betekent dat daar regelmatig wordt gekeken en
dat vuil snel wordt opgeruimd. De gemeente Almere leegt de prullenbak op de
parkeerplaats.
De wandelbrug wordt regelmatig gecontroleerd, goed onderhouden en indien nodig
vervangen.
Doel 5

Het bewaren van rust in de Verbindingszone

De Verbindingszone is relatief smal en de aanwezige natuur is verstoringsgevoelig.
Daarnaast is er een ringstation gevestigd en is het gebied vanaf de dijk goed beleefbaar.
Om deze redenen is de Verbindingszone, met uitzondering van het fietspad op de grens
van het beheergebied, niet vrij toegankelijk. (In de zuidpunt is een beheerpad aanwezig,
nodig om de reuzenberenklauw te kunnen bestrijden. Dit beheerpad wordt ca. eens per
jaar geklepeld)
Doel 6

Het verbeteren van de mogelijkheden om “moeras” te beleven

Indien het bezinkmoeras doorgetrokken wordt tot in het Wilgenbos zullen hier in verband
met de toegankelijkheid van het Wilgenbos paden moeten zijn. Er ontstaan dan ook
mogelijkheden om in de omgeving van de Trekvogel het publiek het “moeras” van nabij
te laten beleven. Een en ander is afhankelijk van uitvoering van het project voor het
bezinkmoeras en moet te zijner tijd nader worden uitgewerkt.
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9.3 Landschap
Doel 1

Behoud van het aantrekkelijke landschap

Voor dit doel is nauwelijks specifiek beheer nodig. Bij het beheer van paden is het wel
zaak om aandacht te besteden aan het behouden van zichtlijnen op de interessante
elementen (zoals de grote plas, De Blocq van Kuffeler, vaarten en sluizen).
Doel 2

Creëren van een zichtlijn vanaf de dijk naar de grote plas

Dit maakt het landschap een stuk interessanter en daarmee aantrekkelijker voor de
passant en recreant. Het verhoogt ook de ecologische en de belevingswaarde van het
gebied en het is praktisch bij de aanleg van het bezinkmoeras. Het zal alleen uitgevoerd
worden bij aanleg van een moeraszone langs de dijk. Indien dat niet uitgevoerd kan
worden dan prevaleert het “niets doen” beheer.

9.4 Voorlichting en Educatie
Doel 1

Ruimte geven aan natuureducatie

Natuureducatie van, vooral, schoolkinderen is een van de belangrijke taken van Het
Flevo-landschap. Dit wordt georganiseerd door de afdeling Communicatie en Marketing
en begeleid vanuit bezoekerscentrum De Trekvogel. Dit valt verder buiten het bestek
van dit beheerplan. Het is wel belangrijk dat het Wilgenbos ruimte biedt aan de, voor dit
doel essentiële, buitenactiviteiten.
Doel 2

Geven van goede voorlichting over het gebied

Door het geven van goede voorlichting over alle aspecten van het
Wilgenbos/Wilgeneiland zal de beleving voor de bezoeker beter, diepgaander en
aantrekkelijker zijn (zie ook 10.2).
In de communicatie over het Wilgenbos/Wilgeneiland ligt het accent op de drie
belangrijkste verhalen:
 het natuurlijke “oer”wilgenbos
 de waterhuishoudkundige werken (en het ontstaan van Flevoland)
 de Natte As van Nederland (met Markermeer en de grote moerassen van Flevoland:
de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen)
De rugzakroute (tot nu toe vooral voor scholen in gebruik) zal ook voor gezinnen ingezet
gaan worden.

9.5 Cultuurhistorie
Doel

Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van de
cultuurhistorische waarden

Om dit doel te realiseren is het vooral van belang om de paden zo natuurlijk mogelijk te
laten ogen en voldoende zichtlijnen naar de verschillende cultuurhistorische elementen
in, en om, het gebied te behouden. Voor het overige is ‘beleving’ vooral afhankelijk van
een goede en consequente, op de verschillende type bezoekers afgestemde,
informatievoorziening (zie ook 10.4 doel 2).
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9.6 Waterhuishouding
Doel

Ruimte geven aan waterafvoer vanuit de Oostvaardersplassen

Er wordt ruimte gegeven aan de afvoer van water van de Oostvaardersplassen en het
noodzakelijke onderhoud de stuwen (en indien nodig de waterafvoergang). Daarnaast
wordt ruimhartig medewerking verleend aan het creëren van een bezinkmoeras om het
afgevoerde water zo goed mogelijk te zuiveren. Dat bezinkmoeras zal ook positieve
effecten hebben op de hierboven beschreven ecologische, landschappelijke en
recreatieve doelen (zie de diverse doelen hierboven).

9.7 Wetenschap
Doel

Mogelijk maken van relevant ringonderzoek

Er zal ruimte worden gegeven aan het door de Ringgroep De Grauwe Gans uitgevoerde
ringonderzoek in de Verbindingszone en het aangrenzende deel van het Wilgenbos. Dat
wil zeggen dat toestemming wordt verleend voor betreding, het aanleggen van
ringpaden, vangen van vogels en alle andere activiteiten die bij het ringen van vogels
komen kijken. Het is belangrijk dat het ringwerk voldoende wetenschappelijke waarde
heeft. Dit wordt concreet vertaald in de eis om in ieder geval aan het CES (Constant
Effort Site) project deel te nemen. Het Flevo-landschap zal het ringwerk ook, beperkt,
ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van planken voor de ringpaden, inzet van enkele
uren bosmaaier of, mogelijk, vergoeding van een deel van de kosten voor de aanschaf
van de ringen.
Er zijn ook mogelijkheden voor samenwerking tussen de ringgroep en het Flevolandschap op het gebied van voorlichting en educatie en andere doelen. Excursies
waarbij ook de ringplek wordt bezocht is een van de mogelijkheden. Een en ander zal in
een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd.
De ringgroep onderhoudt en onderzoekt nestkasten in het gebied. In het Wilgenbos
gelden daarvoor de volgende restricties: alleen nestkasten die bijdragen aan (lopend)
relevant onderzoek; geen nieuwe nestkasten (wel vervanging van oude); nestkasten
plaatsen buiten het zicht van de reguliere wandelpaden.
Bij uitvoering van maatregelen in het kader van het “(bezink)moeras” zal nadrukkelijk
aandacht moeten worden besteed aan het behoud van mogelijkheden om ringonderzoek
uit te voeren op de huidige ringlocaties.
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9.8 Overzicht maatregelen
Projecten


Bezinkmoeras
Dit project, dat waarschijnlijk uitgevoerd zal worden als onderdeel van het N2000
beheerplan voor de Oostvaardersplassen, zal een bezinkmoeras creëren in de
Verbindingszone en mogelijk ook in het aangrenzende deel van het Wilgenbos. De
waterafvoergang zal vermoedelijk een veel langere kronkelende loop krijgen en door
natte vegetaties stromen. Met dit project zal ook meteen een aantal doelen van Het
Flevo-landschap behaald kunnen worden: verbeteren kwaliteit van het moeras,
aanleg moerasstrook in Wilgenbos, verbeteren waterkwaliteit, creëren van zichtlijn,
verbeteren recreatiemogelijkheden in moeras en verondiepen grote plas. Behoud van
de ringlocatie en de waterafvoercapaciteit zijn belangrijke randvoorwaarden.

Wensen





aanleg moeraszone langs de dijk in het Wilgenbos, inclusief het creëren van een open
(boomloze) verbinding tussen de grote plas en de dijk
verbeteren waterkwaliteit in de waterafvoergang
meer peildynamiek in het hele gebied
verondiepen grote plas

Eenmalig





verbeteren van de moeraskwaliteit in de Verbindingszone door het afgraven van de
hoge delen (zie ook project ‘bezinkmoeras’)
ontwikkelen en verbeteren van de informatievoorziening
vervangen kijkschermen
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Ringgroep de Grauwe Gans

Regulier ‘nieuw’



indien mogelijk omgevallen (bever)bomen laten liggen en het pad eromheen leggen
deel van de paden versmallen en meer bochtig laten lopen

Regulier ‘bestaand’











paden klepelen in eigen beheer
onderhoud aan, en maaien bij: kijkschermen, bankjes, prullenbakken, slagbomen en
bebording
controle en onderhoud bomen langs paden
natte plekken, insporingen en kuilen op de paden herstellen
onderhouden en controleren van de wandelbrug
opruimen en onderhouden van de parkeerplaats
open houden van zichtlijnen vanaf de paden naar grote plas, De Blocq van Kuffeler
etc.
inzet van enkele uren bosmaaier tbv de ringpaden
actueel houden van informatievoorziening over Wilgenbos/Wilgeneiland op alle
dragers/media
met enige regelmaat (toe)zicht houden op het gebied

Regulier door derden







onderhoud aan waterafvoergang inclusief stuwen
onderhoud aan fietspad
beheer van bermen fietspad
onderhoud aan fietsbruggen
legen van de prullenbak op de P Wilgenbos
bankjes in het Wilgeneiland
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9.9 Financiële effecten beheerplan
Vermoedelijk zal een groot deel van de doelen gehaald kunnen worden bij de uitvoering
van het project voor het bezinkmoeras. In beginsel is dat project noodzakelijk om het
N2000 beheerplan Oostvaardersplassen uit te kunnen voeren. Het Flevo-landschap is
bereid om mee te werken aan dat project omdat ook een aantal van onze doelen
behaald kan worden. Deze medewerking en het beschikbaar stellen van een groot areaal
grond voor dat project is de belangrijke bijdrage van Het Flevo-landschap aan dat
project.
Mocht het project niet tot uitvoering komen dan is het verbeteren van de kwaliteit van
het moeras in de Verbindingszone wel een essentiële opgave, in tegenstelling tot enkele
andere doelen (zie ‘wensen’ hierboven). Om aan de SNL eisen te kunnen blijven voldoen
en de beheersubsidie op peil te houden zal hier moeten worden geïnvesteerd. De
investering kan overigens beperkt worden door dit gefaseerd uit te voeren.
Het vervangen van de kijkschermen zal een (beperkte) eenmalige investering vergen.
Voor het overige zijn de financiële effecten van dit beheerplan minimaal.
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10. Communicatie en participatie
Voor uitvoering van het “bezinkmoeras” zal intensief overleg met Provincie Flevoland,
Staatsbosbeheer en Waterschap Zuiderzeeland nodig zijn. Het Flevo-landschap is
overigens niet de trekker van dit project.
Met Waterschap Zuiderzeeland zal in ieder geval ook overleg plaatsvinden rond het
“dagelijks beheer” van de stuwen en waterafvoergang en de (muskus)ratten bestrijding.
Daarnaast zal overleg plaatsvinden over de mogelijkheden van meer peilfluctuaties.
Met Staatsbosbeheer zal, indien nodig, overleg plaatsvinden over het beheer van de
Verbindingszone.
Er is met de gemeente Almere overleg over het beheer van de fietspaden en
fietsbruggen.
Indien nodig is er overleg met Bedrijventerrein de Vaart.
Het zou voor de natuur in het algemeen, maar ook specifiek voor de Verbindingszone,
aantrekkelijk zijn als in het nog niet ontwikkelde deel van het bedrijventerrein De Vaart
tijdelijke natuur zou kunnen worden ontwikkeld. Er zal overleg plaatsvinden met de
gemeente Almere of zij daartoe bereid zijn.
Er is regelmatig overleg met Ringgroep de Grauwe Gans en er zal met hen een
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.
Met de Vogel- en Natuurwacht Flevoland is er contact over de resultaten van en
uitvoering van de maandelijkse vogeltellingen in het gebied.
Met de gidsen en gastvrouwen van bezoekerscentrum De Trekvogel is er vast regulier
overleg. Zaken die spelen in het Wilgenbos komen in die overleggen aan de orde.
Er zal regelmatig overleg zijn tussen Beheereenheid Zuid en de coördinator van de
beheervrijwilligers.

Vrijwilligerswerk
Beheer
Er zijn een aantal zaken in Wilgenbos/Wilgeneiland die zich prima lenen voor
(mede)uitvoering door vrijwilligers. Voorbeelden zijn:
 Beheer directe omgeving van, en kleine reparaties aan, kijkschermen, infopanelen en
bankjes
 Beheer van de markeringen van de wandelroute
 Controle op parkeerplaats en begaanbaarheid paden
 Bestrijding reuzenberenklauw
 Beheer poelen
Monitoring
Mogelijkheden voor monitoring door vrijwilligers zijn bijvoorbeeld:
 Volgen van de bosontwikkeling middels een BMP-broedvogels van Wilgeneiland
(geheel) of deel van Wilgenbos.
 Broedvogelmonitoring van de Verbindingszone
 Vlinders en/of libellen in het Wilgenbos
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11. Monitoring en evaluatie
De komende beheerplanperiode zal een aantal natuurwaarden in het
Wilgenbos/Wilgeneiland onderzocht worden. De monitoring is nodig om de ontwikkeling
te kunnen vaststellen en de effecten van het gevoerde beheer en andere zaken daaraan
te kunnen spiegelen. Vervolgens is evaluatie van het gevoerde beheer en de gestelde
doelen mogelijk.
Een groot deel van deze monitoring bestaat uit de voor SNL verplichte monitoring die,
naast voor dit doel, ook gebruikt zal worden voor de beleidsrapportages van de
overheid. Voor Zoete Plas is nog geen monitoring vastgesteld, deze is dan ook niet in
onderstaand schema opgenomen.
Monitoring Wilgenbos/Wilgeneiland
N05.01 Moeras, N12.06=Ruigteveld, N14.03=Haagbeuken- essenbos

SNL type

Jaar

Structuur

N05.01
N14.03

2026

Vegetatiekartering
(incl. flora)

N05.01

2026

Flora

N14.03

2020
2026

Libellen

N05.01

2020
2026

Broedvogels

N05.01
N12.06
N14.03

2019
2025
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Bijlage 1 Toponiemen en plaatsaanduidingen
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Bijlage 2 Beheerkaart
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Bijlage 3 Beleidskader
1. Europees en Nationaal beleid
Flora- en faunawet
Deze wet regelt de bescherming van wilde dier- en plantensoorten. De Flora- en
faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook
legt de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding.
Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
Op en rond Wilgenbos/Wilgeneiland komen soorten voor die beschermd worden door de
Flora- en faunawet. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied zal daarom
gewerkt worden volgens de Gedragscodes Natuurbeheer en Bosbeheer.

Monumentenwet 1988
De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Monumentenwet 1988. Onder de wet
vallen groene monumenten (zoals tuinen en parken) en archeologische monumenten.
De delen van de Monumentenwet die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving,
gaan onderdeel uitmaken van de Omgevingswet. Totdat de Omgevingswet van kracht
wordt, geldt met ingang van januari 2016 een overgangsregeling in de Erfgoedwet.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap objecten aan als rijksmonument. Het gaat om onroerende zaken
als boerderijen, kerken, kastelen en archeologische vindplaatsen die uniek en waardevol
zijn voor ons land. Daarom kunnen archeologische vindplaatsen en gebouwde objecten
de status van rijksmonument krijgen.

Archeologisch rijksmonument ‘De Molensteen’
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In het beheergebied ligt het archeologisch rijksmonument ‘De Molensteen’. In 1997 werd
bij het graven van de waterafvoergang in de Verbindingszone een wrak ontdekt. Het
betreft een vrachtschip waarvan nog een lengte van ongeveer 16 m (van de in totaal 22
m) bewaard is gebleven. Een deel van het achterschip is verdwenen. Bij verkenning van
het wrak werden enkele vondsten geborgen die in de 16e/17e eeuw gedateerd kunnen
worden. Het wrak is op 19 oktober 2011 aangewezen als beschermd archeologisch
rijksmonument (monumentnummer 528010).
Voor werkzaamheden die een beschermd archeologisch monument wijzigen of verstoren,
is een vergunning nodig.

2. Interprovinciaal beleid
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
De twaalf provincies willen de natuurwaarden in de natuurgebieden graag behouden en
verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL).
Het SNL gaat uit van afstemming en samenwerking tussen alle partijen die landschap en
(agrarische) natuurgebieden beheren en een bijdrage kunnen leveren aan de
doelstellingen van de natuurkwaliteit. Terreinbeherende organisaties, particuliere
grondeigenaren en agrariërs die landbouwgrond beheren, kunnen een vergoeding krijgen
voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.
Het SNL is gericht op borging middels het procesmatige aspect van natuurbeheer: het
vaststellen van doelen, het beschrijven van methoden, het uitvoeren van het beheer, het
monitoren van resultaten en vervolgens het evalueren. Dit beheerplan maakt onderdeel
uit van deze plancyclus.
In de ‘Index Natuur en Landschap’, onderdeel van SNL, zijn landelijke
natuurbeheertypen beschreven. Daarnaast is er een landelijk systeem voor het
monitoren en bepalen van de natuurkwaliteit aan de hand van structuur, flora en fauna,
standplaatsfactoren en ruimtelijke condities.

3. Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006
EHS
In dit plan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode
2006-2015 vastgelegd. Hierin is de ecologische hoofdstructuur (EHS) van Flevoland
opgenomen. De EHS bestaat onder andere uit Natura 2000-gebieden, overige
natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De provincie wil de natuur beschermen
en ontwikkelen, maar ook ruimte bieden aan maatschappelijke ontwikkelingen. De
provincie heeft voor bepaalde natuurgebieden de mogelijkheid om een saldobenadering
toe te passen: als de maatschappelijk en ecologische ontwikkelingen elkaar versterken,
zijn er mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen toe te staan.
Het Wilgenbos/Wilgeneiland maakt deel uit van de EHS. Het gebied is aangewezen als
‘prioritair’ (Verbindingszone) en ‘waardevol’ (Wilgenbos en Wilgeneiland).
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Uitsnede kaart Ecologische hoofdstructuur, versie 11-2-2014.
Prioritaire gebieden zijn gebieden waar (naast de gebieden die in het verleden al door
het rijk zijn aangewezen zoals Vogelrichtlijngebied, beschermd natuurmonument of
bosreservaat) al zeer bijzondere natuurlijke natuurwaarden zijn ontstaan die vanwege de
bijzondere abiotische omstandigheden niet of nauwelijks elders in Flevoland
realiseerbaar zijn.
Waardevolle gebieden zijn gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde.
De gebieden zijn essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de EHS.
De prioritaire en de waardevolle gebieden vormen samen de kerngebieden van de EHS.
Soortenbeleid
De provincie wil soorten beschermen via een leefgebiedenbenadering. De provincie heeft
daarom actuele en potentiele natuurwaardenkaarten ontwikkeld. De
natuurwaardenkaarten zijn vertaald in gebiedsgerichte uitwerkingen van de
leefgebieden, die in concrete uitvoeringsmaatregelen moeten uitmonden. De bedreigde
en ernstig bedreigde soorten van de Rode Lijst worden hierbij betrokken.
Cultuurhistorische en landschappelijke basiskwaliteit
Diverse cultuurhistorische en landschappelijke elementen zijn door de provincie
aangewezen als ‘basiskwaliteit’. Het gaat daarbij onder andere om de gemalen. Het
gemaal ‘De Blocq van Kuffeler’ is aangemerkt als basiskwaliteit. De provincie wil met de
gebiedspartners in dialoog blijven over het behoud en de ontwikkeling van deze
elementen. De provincie streeft ernaar dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
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rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische en landschappelijke waarde en dat
deze als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwerpen.
Archeologie
In het archeologiebeleid maakt de provincie een onderscheid in Provinciaal
Archeologische en Aardkundige Kerngebieden (PArK'en), archeologische
aandachtsgebieden en de Top-10 archeologische locaties. Het beheergebied maakt
onderdeel uit van het archeologische aandachtsgebied.
Aardkundige waarden
In de ondergrond van Flevoland bevinden zich sporen van oude landschappen. Uit deze
aardkundige elementen is de ontstaansgeschiedenis van de Flevolandse ondergrond af te
lezen. Het beheergebied is deels gelegen in een aardkundig waardevol gebied (zie het
oranje gebied op de volgende afbeelding). Bescherming van de aardkundige waarden is
geregeld via vergunningverlening in het kader van de Ontgrondingenwet.

Uitsnede kaart aardkundig waardevolle gebieden (bron: Omgevingsplan 2006)
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Wezenlijke kenmerken en waarden
Op basis van de doelen en ambities voor de natuurgebieden heeft de provincie in 2011
de wezenlijke kenmerken en waarden van de binnendijkse EHS vastgesteld. Hierbij
wordt eenduidig aangegeven met welke kenmerken en waarden van de EHS rekening
gehouden moet worden bij het uitvoeren van projecten in en nabij natuurgebieden.
In de beschrijving van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden worden het Wilgenbos en
het Wilgeneiland samen behandeld en de Verbindingszone is beschreven als onderdeel
van een veel grotere verbindingszone (van Kromslootpark tot Oostvaardersplassen).
Wilgenbos en Wilgeneiland
Relatie met Natura2000
De natuurtypen in het Wilgenbos en Wilgeneiland komen overeen met die in de
Lepelaarplassen. Daarmee draagt het gebied bij aan de robuustheid van de
Lepelaarplassen. De geografische ligging tussen de Lepelaarplassen en de
Oostvaardersplassen maakt het gebied tot een belangrijke stapsteen/corridor tussen
deze gebieden voor bosgebonden en moerassoorten (onder andere roerdomp).
Relatie met EHS
Het gebied is een kerngebied voor bever, boommarter, gewone en ruige
dwergvleermuis, waterspitsmuis en grote weerschijnvlinder.
Doelsoorten
 Broedvogels: bergeend, blauwborst, dodaars, grauwe gans, grauwe vliegenvanger,
koekoek, krakeend, kuifeend, kneu, matkop, nachtegaal, ransuil, rietzanger,
roerdomp, snor, spotvogel, wielewaal, zomertortel.
 Niet-broedvogels: blauwe kiekendief, grote zilverreiger, nonnetje, purperreiger,
roerdomp, tafeleend.
 Zoogdieren: bever, boommarter, gewone dwergvleermuis, laatvlieger,
meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, waterspitsmuis.
 Amfibieën en reptielen: ringslang.
 Vissen: kleine modderkruiper.
 Vlinders: grote weerschijnvlinder.
De boommarter, waterspitsmuis, ringslang en grote weerschijnvlinder zijn potentiële
doelsoorten, die nog niet zijn gesignaleerd maar wel kans maken op vestiging.
Verbindingszone
De ecologische verbindingszone Kromslootpark - Oostvaardersplassen (evz-KO) is een
natte verbinding die loopt door de Ecozone Poort, de Ecozone Pampus, de Kwelzone, de
Lepelaarplassen, het Wilgenbos & Wilgeneiland en de verbindingszone
Oostvaardersplassen – Lepelaarplassen (evz-OL). Het doel van de evz is om uitwisseling
van soorten tussen Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Pampushout en
Kromslootpark mogelijk te maken. Hiervoor dient de evz-KO ingericht te worden conform
de modellen ‘Salamander en Pad’4 en ‘ Otter en Waterspitsmuis’.
Relatie met EHS
Corridor voor Bever, Otter, Waterspitsmuis, Ringslang, Rivierdonderpad en Bittervoorn.
Doelsoorten
Zoogdieren: bever, otter, waterspitsmuis
Reptielen: ringslang
Vissen: rivierdonderpad, bittervoorn
De Otter, Waterspitsmuis en Ringslang zijn potentiële doelsoorten, die nog niet zijn
gesignaleerd in de evz-OK.
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Flevoland verassend groen
De provincie Flevoland heeft een toekomstvisie vastgesteld voor het natuur- en
landschapsbeleid van de provincie. Hieruit blijkt dat de provincie het bestaande
natuurnetwerk als fundament voor de natuurkwaliteit wil blijven beschermen en gericht
versterken. Speerpunten daarbij zijn: natte natuur, gevarieerde bosgebieden, goede
verbindingen, overgangen tussen water en land en een duurzaam (natuur)beheer.
De provincie wil dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen zo vorm krijgen
dat ze de ecologische ontwikkelingen niet belemmeren maar versterken. De visie bouwt
voort op de Flevolandse natuur als onderdeel van zowel het Natuurnetwerk Nederland
als het internationale Natura 2000-netwerk en het bestaande (provinciale) natuurbeleid.
Met deze visie geeft de provincie een aantal nieuwe accenten aan het natuurbeleid. De
provincie wil daarmee inspiratie bieden voor gebiedspartijen en particulieren om
gezamenlijk verder te werken aan de kwaliteit van Flevoland.
De visie is geen trendbreuk met het verleden maar een voortzetting van het bestaande
beleid, met een accent op de beleefbare en de functionele natuur. De provincie ziet het
als haar rol om deze ontwikkeling te stimuleren en zal daarin keuzes maken voor de
eigen inzet. In deze agenda is aangegeven welke inzet van de provincie is te verwachten
voor de komende 3 tot 5 jaar. Op de agenda staan:
 Programma Nieuwe Natuur.
 Basiskwaliteit op orde houden.
 Versterken faciliterende rol richting gebiedspartners en ondernemers.
 Kennisagenda.
 Uitzoeken mogelijkheden om financiële ruimte te creëren.
 Verbinden van natuur met andere functies; innoveren en integreren.
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Natuurbeheerplan Flevoland
Het Natuurbeheerplan geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer,
agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan is verankerd in de
SNL.
In het Natuurbeheerplan Flevoland 2016 worden voor het beheergebied de volgende
natuurbeheertypes nagestreefd:
 N04.02: Zoete Plas;
 N05.01: Moeras;
 N12.06: Ruigteveld
 N14.03: Haagbeuken- en essenbos.
Met de beheertypen stimuleert de provincie de instandhouding van deze gebieden. De
kaart vormt ook de basis voor het verlenen van beheersubsidies.

Uitsnede kaart natuurbeheertypen (bron: Natuurbeheerplankaart 2017)
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4. Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan Groenzone Noorderplassen-De Vaart en
Oostvaardersbos (voorontwerp)
De gemeente Almere is een nieuw bestemmingsplan aan het opstellen voor het gebied
bestaande uit een deel van de Noorderplassen, de Lepelaarplassen, de eilanden, het
Vaartsluisbos, het Wilgenbos/Wilgeneiland, de groenzone De Vaart, het Oostvaardersbos
en het gebied bij De Blocq van Kuffeler. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen,
maar is nog niet vastgesteld.

Kleur aan Groen
De nota Kleur aan Groen
(2014) geeft de
spelregels voor een
zorgvuldige inpassing
van initiatieven binnen
het groenblauwe
raamwerk. Almere wil
het unieke netwerk van
natuur en landschap ook
in de toekomst
koesteren en behouden.
De nota legt daarom de
hoofdstructuur (het
raamwerk) vast op kaart
en beschrijft de
betekenis ervan (de
essentie). De essentie
en de groene kwaliteit
van de landschappen stellen voorwaarden aan alle ontwikkelingen in het raamwerk.
Het beheergebied maakt onderdeel uit van het landschapstype ‘Moeras en natte natuur’.
Deze vervullen vooral een rol voor de natuur. Het zijn brongebieden voor planten en
dieren. Het belangrijkste gebruik voor de mens is natuurbeleving. Ze bieden ruimte aan
natuureducatie, wandelen, fietsen en tijdelijke, op natuurbeleving gerichte, activiteiten.

Archeologienota 2009
De gemeente heeft haar archeologienota op 18 juni 2009 in de raad vastgesteld. Hierin
staat dat Almere een actief Archeologisch Monumentenzorg (AMZ) beleid voert, gericht
op:
1. het veiligstellen van de meest waardevolle vindplaatsen in de gemeente;
2. het zoveel mogelijk integreren van deze locaties in de diverse inrichtingsplannen;
3. het kenbaar en herkenbaar maken van de bijzondere geschiedenis van Almere
aan het publiek.
De Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) is als onderdeel van de door de raad
vastgestelde beleidsuitgangspunten gelijktijdig in werking getreden.
De gemeenteraad heeft bepaald dat slechts een vijfde deel van Almere archeologisch
onderzocht hoeft te worden. De keuze voor het wel te onderzoeken gebied is bepaald
door de kenmerken van het oude landschap in de ondergrond. Behoudenswaardige
vindplaatsen die het bij onderzoek worden aangetroffen mogen niet worden overbouwd,
maar dienen te worden ingepast en ingericht. De voortgang van het onderzoek wordt
bijgehouden op de Archeologische Beleidkaart Almere (ABA).
Voor het beheergebied geldt dat alleen ‘De Molensteen’ (zie paragraaf 1) archeologisch
waardevol is.
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5. Waterbeleid
Waterbeheerplan 2016-2021
In het Ontwerp Waterbeheerplan heeft Waterschap Zuiderzeeland opgeschreven welke
doelen het wil bereiken, op de lange termijn en in de komende planperiode van 2016 tot
2021. Centraal staan de maatregelen die het waterschap de komende zes jaar gaat
nemen om die doelen te bereiken. In het najaar stelt het bestuur het plan definitief vast.
Waterschap Zuiderzeeland zorgt er onder andere voor dat het water in de polders op een
vooraf vastgesteld peil blijft, onderhoudt de dijken, vaarten en tochten en bewaakt en
verbetert de waterkwaliteit en het grondwater. Daarnaast neemt het waterschap
maatregelen om de kans op wateroverlast en watertekorten te verminderen.

Peilbesluit
In een peilbesluit stelt het waterschap de streefpeilen in een bepaald gebied vast. In een
peilbesluit wordt aangegeven aan welke droogleggingnormen moet worden voldaan.
In een aantal peilbesluiten zijn verschillende streefpeilen voor de zomer (zomerpeil) en
voor de winter (winterpeil) vastgelegd. Ook zijn er in Flevoland een aantal gebieden
waarvoor juist geen streefpeil is vastgesteld, hierbij gaat het vaak om natuurgebieden
waar een natuurlijke fluctuatie van de waterstand gewenst is.
Het beheergebied maakt deel uit van drie verschillende peilbesluiten:
 3.01 (Hoge vaart): Hier geldt een zomer- en winterpeil van 5,20 m –NAP. Het
inundatiepeil bedraagt 4,4 m –NAP.
 LVA.01 (Lage Vaart): Hier geldt een zomer- en winterpeil van 6,2 m –NAP en een
inundatiepeil van 5 m –NAP.
 OP (Oostvaardersplassen): Hier kan de waterstand op natuurlijke wijze fluctueren.

OP

OP

3.01

LVA.01
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6. Beleid Het Flevo-landschap
Beleidsplan 2015-2019
Het Beleidsplan 2015-2019 ‘Gezonde natuur in een levend landschap; voor, met en door
Flevolanders’ (Flevo-landschap, 2015) is het richtinggevend kader voor de doelen in de
natuurgebieden, en daarmee de beheerplannen.
Flevoland moet een groene provincie worden waarop niet alleen de Flevolander, maar
ook de rest van Nederland trots is. Het nieuwe groene hart van Nederland, met zijn
unieke deltanatuur waarin wetlands, bossen, graslanden en akkerbouw versmelten, moét
je gezien hebben. Om dit te bereiken, is het van groot belang dat het landschap in
optimale conditie is, dat zijn streekeigen, onderscheidende karakter wordt behouden, dat
zijn specifieke verhaal met verve wordt verteld en dat Het Flevo-landschap zich breed
profileert en wordt erkend als dé natuur- en landschapsexpert van Flevoland.
Kernwaarden in het beleid zijn een gezonde natuur, in een levend landschap. Met andere
woorden: goed functionerende ecosystemen gericht op biodiversiteit zijn de motor van
een door mensenhanden gemaakt natuurgebied dat nog altijd in ontwikkeling is en een
actieve relatie aangaat met zijn stakeholders.
Om hier handen en voeten aan te geven, voert Het Flevo-landschap drie kerntaken uit:
1. Natuurbeheer en -beleid: het beheren, herstellen en ontwikkelen van natuur,
landschap en cultuurhistorie in Flevoland.
2. Natuurbeleving: het ontsluiten van natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland
voor recreatief gebruik (‘voor Flevolanders’)
3. Natuurbetrokkenheid: het stimuleren van participatie door burgers en ondernemers,
en partnerschappen bij het werken aan een gezonde natuur in een levend landschap
in Flevoland.
De ‘Visie op Natuurbeheer’ (zie hieronder) biedt een uitwerking van de doelstellingen 1
en 2 naar de beheerplannen en via deze naar de beheerpraktijk. Voor natuur is daarbij
de referentie de natuur van de Noordwest Europese delta, uiteraard binnen de
mogelijkheden die de fysieke omgeving van Flevoland biedt. het Flevolands landschap is
en blijft in ontwikkeling, het is een levend landschap. Het Flevo-landschap werkt aan
behoud en ontwikkeling van dit polderlandschap met de nadruk op het eigene ervan. Het
Flevo-landschap houdt het cultureel erfgoed (oud én jong) dat aan de organisatie is
toevertrouwd zorgvuldig in stand en vertelt de verhalen erover.
De derde doelstelling Natuurbetrokkenheid krijgt op meerdere manieren zijn beslag in de
werkpraktijk van Het Flevo-landschap. We noemen hier:
 Vrijwilligerswerk (‘met Flevolanders): de rol die zij spelen in de organisatie ontwikkelt
zich. Er zijn vrijwilligers actief in de publieksvoorlichting, in de monitoring en
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 Flevo-landschap zoekt naar
win-win situaties voor natuur en landschap.
 Het Flevolandse: ‘groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’ zijn onderwerpen die de
Flevolandse samenleving in relatie tot natuur aanspreken en die daarmee natuur
dicht bij de mensen kunnen brengen.
 Zichtbaarheid: laten zien wat de rol is die natuur en landschap voor recreatie en
andere maatschappelijke vraagstukken kunnen spelen, en hoe Het Flevo-landschap
werkt, is nodig om begrip en draagvlak voor natuurbeheer te vergroten.
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Visie op Natuurbeheer
In de Visie op Natuurbeheer (Het Flevo-landschap, 2011) wordt de koppeling gemaakt
van beleidsplan naar het natuurbeheer zoals beschreven in de beheerplannen. Vanuit de
doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op natuurbeheer twee
natuuroriëntaties centraal: ‘vitale natuur voor biodiversiteit’ en ‘beleefbare natuur voor
mensen’. In alle gebieden krijgen beide oriëntaties de ruimte. De specifieke invulling zal
echter per gebied anders zijn.
Vitale natuur
Voor wat betreft biodiversiteit richt Het Flevo-landschap zich primair op de natuur van de
Noordwest-Europese Delta. In het beheer van natuur kunnen verschillende strategieën
worden gekozen. Het Flevo-landschap hanteert daarbij een voorkeursvolgorde van
zoveel mogelijk natuurlijk naar meer kunstmatig (natuurlijke processen-complete
ecosystemen-leefgebieden-soorten).
Beleefbare natuur
Voor de beleefbare natuur zijn de aandachtspunten: het bieden van mogelijkheden voor
beleving door de wijze van inrichting en informatieverstrekking, bieden van comfort door
o.a. goede paden en recreatiemeubilair, en veiligheid onder meer door aangepast
bosbeheer langs paden en toezicht.

Certificering
Het Flevo-landschap mag het CBF-keur voor Goede doelen voeren en is gecertificeerd
natuurbeheerder voor SNL. Dit betekent dat Het Flevo-landschap planmatig en met oog
voor resultaat en kosten te werk gaat. Het Flevo-landschap werkt volgens een Plan-DoCheck-Act cyclus, zowel in een langjarige cyclus als in de beheerplanning en –uitvoering.

Schematische weergave langjarige cyclus Plan-Do-Check-Act
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