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Foto op de omslag:
Kijkje vanuit de binnenkant van het Observatorium door één van de verschillende
vizieren naar de stalen vizierplaat.
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Inleiding
Het Flevo-landschap wil Flevolandse natuur en landschap zo goed mogelijk
behouden, beschermen en ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de bewoners en
bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van kunnen genieten.
Eén van de terreinen van het Flevo-landschap is het ’Observatorium Robert Morris’,
een landschapskunstwerk van de gelijknamige Amerikaanse kunstenaar. Voor elk
gebied van Het Flevo-landschap wordt een zesjarige cyclus van plannen, uitvoeren,
monitoren en evalueren uitgevoerd; de beheercyclus.
Het voorliggende beheerplan maakt onderdeel uit van de beheercyclus. Het
beheerplan is een handvat voor de beheerder, maar geeft ook andere betrokkenen
inzicht in de doelen en werkwijzen van Het Flevo-landschap.
In een beheerplan staat welke natuurtypen aanwezig zijn en in stand gehouden of
gecreëerd moet worden, welke beheermaatregelen daarvoor nodig zijn en hoe die
uitgevoerd moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer
bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de flora en fauna en het
recreatief gebruik.
Dit beheerplan start in het eerste deel met een algemene beschrijving van het terrein
rond het Observatorium.
In deel twee wordt geëvalueerd of met het beheer de bestaande doelen worden
behaald.
In deel drie worden, op basis van de eerste twee delen, de visie en de doelen
geformuleerd voor het beheergebied.
In het vierde en laatste deel wordt ingegaan op het beheer in de toekomst. In dit
deel worden de doelen vertaald naar maatregelen.
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Deel I
Gebiedsbeschrijving
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1. Algemeen
Het Observatorium ‘Robert Morris’ is een landschapskunstwerk in de
provincie Flevoland, ontworpen door de gelijknamige Amerikaanse kunstenaar. Het
Observatorium is bedoeld om de mens de ritmes van dag en nacht en de wisseling
van vier jaargetijden bewust te laten meemaken. Het Observatorium is het eerste
terrein dat in eigendom en beheer kwam bij Het Flevo-landschap.

1.1 Ligging
Het Observatorium is ongeveer 5,8 ha groot en ligt ten noordoosten van de kern
Lelystad (provincie Flevoland), tussen Lelystad en Swifterbant. Het kunstwerk ligt
binnen het grondgebied van de gemeente Lelystad.
Het beheergebied ligt noordelijk van de N307 (Overijsselseweg) en de spoorlijn
Lelystad –Zwolle (Hanzelijn). Het gebied ligt ‘ingeklemd’ in de oksel van de
Swifterringweg en de N307. De omgeving van het beheergebied bestaat uit
infrastructuur, windmolens, akkers en graslanden.

Figuur 1.1

Ligging beheergebied Observatorium Robert Morris

1.2 Geschiedenis en eigendom
De oorsprong van het kunstwerk ligt bij de kunstmanifestatie ‘Sonsbeek buiten de
perken’ uit 1971 in de gemeente Velzen. Er werd een aantal kunstprojecten
gerealiseerd, waaronder het Observatorium van Robert Morris, gerealiseerd op een
terrein in Santpoort-Velzen. Omdat het om een tijdelijke tentoonstelling ging, ging
het kunstwerk uiteindelijk verloren.
In 1977 is het kunstwerk op initiatief van de Stichting Sonsbeek Onbeperkt opnieuw
opgericht in Oostelijk Flevoland. De grote open ruimtes en de onbelemmerde horizon
werden door de kunstenaar als ideale omgeving voor het Observatorium gezien. De
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was de opdrachtgever voor het kunstwerk.
Sinds maart 1990 is het gebied in eigendom en beheer bij Het Flevo-landschap.
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In 2011 is een nieuwe autoweg aangelegd tussen Lelystad en Dronten, de N307. De
aanleg van de weg is gebundeld met de realisatie van de Hanzespoorlijn. Door het
ruimtebeslag van de auto- en spoorweg is een strook van het oorspronkelijke
beheergebied van het Observatorium verloren gegaan. Omdat dit ook gevolgen had
voor de entree van het Observatorium, is de locatie heringericht (zie ook bijlage 2).

Figuur 1.2

Indicatie begrenzing beheergebied Observatorium
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2. Beleidskader
2.1 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 het Observatorium komen soorten voor die beschermd worden door de
Flora- en faunawet. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied zal
daarom gewerkt worden volgens de Gedragscode Natuurbeheer.

2.2 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.

2.3 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. Het Observatorium maakt echter geen deel uit 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.
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De gebiedsuitwerkingen kunnen aanleiding geven voor het herzien van de
natuurdoeltypenkaart en de gebiedsplannen natuur en landschap en agrarisch
natuurbeheer.
Landschap en cultuurhistorie
De provincie wil de Flevolandse karakteristieken behouden. Daarom zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten specifiek aangeduid. De kernkwaliteiten bestaan uit elementen en patronen die bepalend zijn voor het karakter
van Flevoland. Voor de cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten, alsmede de landschapskunstwerken, is het beleid gericht op behoud en versterking.
Het Observatorium is aangewezen als kernkwaliteit (landschapskunstwerk).

Figuur 2.1
Uitsnede kaart
landschappelijke en
cultuurhistorische
kernkwaliteiten (bron:
Omgevingsplan 2006).

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 gelegen in een aardkundig waardevol
gebied (zie de volgende afbeelding). Aardkundige waarden betreffen de vroegere
(fossiele) landschappen in de ondergrond.
Het beheergebied ligt in een door de provincie aangewezen aardkundig waardevol
gebied. Dit landschap bestond uit een systeem van kreken met oeverwallen en rivierduinen. Op de rivierduinen en oeverwallen zijn bewoningssporen gevonden uit de
periode 6700-3800 v. Chr. De aangetroffen bewoningssporen vormden de aanleiding
voor een nieuwe naam, 'Swifterbantcultuur', vernoemd naar het nabijgelegen dorp
Swifterbant. In deze periode was landbouw als bestaanswijze al bekend, maar voor
de Swifterbant-mensen waren jagen en verzamelen de voornaamste middelen van
bestaan.
Bescherming van de aardkundige waarden is geregeld via vergunningverlening in het
kader van de Ontgrondingenwet. Bij ontgrondingen in deze gebieden die vergunningplichtig zijn, wordt speciale aandacht geschonken aan het effect op de aardkundige
waarden.
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Archeologische waarden
Daarnaast ligt de locatie in een archeologisch aandachtsgebied. Aandachtsgebieden
worden gedefinieerd als terreinen met een relatief hoge dichtheid aan goed geconserveerde archeologische waarden. Het beleid ten aanzien van aandachtsgebieden is
het opsporen en planologisch beschermen, dan wel opgraven van archeologische
vindplaatsen.

Figuur 2.2
Uitsnede kaart aardkundig
waardevolle gebieden
(bron: Omgevingsplan
2006).

Van een groot deel van het archeologisch erfgoed in de bodem is de exacte locatie en
waarde nog onbekend. Bij ruimtelijke ontwikkelingen aandachtsgebieden moet tijdig
expertise over de archeologische verwachting en de noodzaak voor inventariserend
en waarderend onderzoek, alsook de te nemen behoudsmaatregelen, bij het
planproces worden betrokken.

Flevoland verrassend 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.
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In deze agenda is aangegeven welke inzet van de provincie is te verwachten voor de
komende 3 tot 5 jaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.
 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.

Natuurbeheerplan Flevoland
Het Natuurbeheerplan geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer,
agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan is verankerd in
de SNL.

Figuur 2.3

Uitsnede kaart natuurbeheertypen (bron: Natuurbeheerplankaart 2015 via
ArcMap).

In het Natuurbeheerplan Flevoland 2016 worden voor het beheergebied de volgende
natuur- en landschapsbeheertypes nagestreefd:
 L01.02 Houtwal en houtsingel;
 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.
Met de beheertypen stimuleert de provincie de instandhouding van deze gebieden.
De kaart vormt ook de basis voor het verlenen van beheersubsidies.
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2.4 Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan Buitengebied Lelystad 2009 incl. partiële herziening
Op 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied
2009" vastgesteld. In dit plan is het beheergebied bestemd als ‘Groen’. De gronden
zijn bestemd voor groenvoorzieningen, bermen en beplanting, voet- en fietspaden,
onderhoudspaden, waterlopen en waterpartijen en nutsvoorzieningen, inclusief de
bijbehorende verhardingen en kunstobjecten.
Voor het Observatorium zijn tevens de bijbehorende cultuurhistorische waarden
bestemd, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van
recreatie - Robert Morris". De aanduiding is voor het hele beheergebied opgenomen.
Er zijn geen gebouwen toegestaan, maar uitsluitend bouwwerken tot 5 m hoog.
Rechts van het beheergebied is met groene ‘haaientanden’ een strook aangeduid. Dit
is de "vrijwaringszone - Observatorium Robert Morris". Om de zichtlijn vanuit het
Observatorium te handhaven, mogen de aangeduide gronden niet worden bebouwd.
Deze zichtlijn loopt tot aan de grens van de gemeente Dronten. In het
bestemmingsplan Buitengebied Dronten (vastgesteld op 30 april 2015) is deze
zichtlijn niet gecontinueerd.

Figuur 2.4

Uitsnede bestemmingsplankaart Buitengebied Lelystad 2009

2.5 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
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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 Flevolandschap 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 Flevolandschap zoekt naar win-win situaties voor natuur en landschap.
 Het Flevolandse: ‘groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’ zijn onderwerpen die
de Flevolandse samenleving in relatie tot natuur aanspreken en die daarmee
natuur dicht bij de mensen kunnen brengen.
 Zichtbaarheid: laten zien wat de rol is die natuur en landschap voor recreatie en
andere maatschappelijke vraagstukken kunnen spelen, en hoe Het Flevolandschap werkt, is nodig om begrip en draagvlak voor natuurbeheer te
vergroten.

Visie op Natuurbeheer
In de Visie op Natuurbeheer (Het Flevo-landschap, 2011) wordt de koppeling
gemaakt van beleidsplan naar het natuurbeheer zoals beschreven in de
beheerplannen. Vanuit de doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op
natuurbeheer twee natuuroriëntaties centraal: ‘vitale natuur voor biodiversiteit’ en
‘beleefbare natuur voor mensen’. In alle gebieden krijgen beide oriëntaties de
ruimte. De specifieke invulling zal echter per gebied anders zijn.
Vitale natuur
Voor wat betreft biodiversiteit richt Het Flevo-landschap zich primair op de natuur
van de Noordwest-Europese Delta. In het beheer van natuur kunnen verschillende
strategieën worden gekozen. Het Flevo-landschap hanteert daarbij een
voorkeursvolgorde van zoveel mogelijk natuurlijk naar meer kunstmatig (natuurlijke
processen-complete ecosystemen-leefgebieden-soorten).
16
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Beleefbare natuur
Voor de beleefbare natuur zijn de aandachtspunten: het bieden van mogelijkheden
voor beleving door de wijze van inrichting en informatieverstrekking, bieden van
comfort door o.a. goede paden en recreatiemeubilair, 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-Do-Check-Act cyclus, zowel in een langjarige cyclus (figuur
2.5) als in de beheerplanning en –uitvoering.

Figuur 2.5

Schematische weergave langjarige cyclus Plan-Do-Check-Act

2.6 Waterbeleid
Waterbeheerplan 2016-2021
In het 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.
Het beheergebied ligt in het peilvak Lage vaart. Er is geen specifiek beleid voor het
beheergebied opgenomen.

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.
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Het beheergebied is gelegen in peilgebied LVA.01 van het waterschap Zuiderzeeland.
Hier geldt een zomerpeil van 6,2 m -NAP en een inundatiepeil van 5,0 m -NAP.
Het peil in het beheergebied is in overeenstemming met het omliggend polderpeil.
Het beheergebied wordt langs de omgevende wegen begeleid door watergangen
(wegsloten en greppel langs toegangsweg). In de buitenste ring van het kunstwerk
zijn twee geïsoleerd liggende slootpanden opgenomen.
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3. Bodem en water
3.1

Bodem en hoogteligging

Zuidelijk-Flevoland bevindt zich op de overgang van een glaciaal bekken naar de
stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. De sedimenten in het gebied
zijn afgezet in elkaar afwisselende milieus waarin soms de zee het land binnendrong,
landijs het land heeft bedekt, of sedimenten werden afgezet door wind en rivieren.
Dit pakket wordt aan de bovenzijde afgesloten door een slecht doorlatende deklaag.
De toplaag van de bodem bestaat uit leemgronden die onderdeel uitmaken van de
formatie van Naaldwijk (Holoceen). De dikte hiervan bedraagt circa 4-5 m.
Daaronder ligt een dunnere veenlaag (formatie van Nieuwkoop, Hollandveen
laagpakket). De dikte van de veenlaag is circa 1-1,5 m. Daaronder ligt een dik
pakket aan zandgronden uit het Pleistoceen.
Het merendeel van het terrein ligt op 4,46 m –NAP.

3.2

Hydrologie

Het gebied kent geen specifieke waterhuishouding en maakt onderdeel uit van het
grotere peilgebiedencluster ‘Lage Vaart’. Dit betreft het centrale en westelijk deel
van Flevoland.
Het grondwater van het 1e watervoerende pakket is overwegend brak en nutriëntrijk.
De grondwaterspiegel ligt voor het overgrote deel van het oppervlak van de polders
in het gerijpte gedeelte van de Holocene deklaag.
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4. Landschap
4.1 Ligging in open polderlandschap
Oostelijk Flevoland is in de jaren ’50 van de vorige eeuw ontstaan door de Zuiderzee
in te polderen. De reden om land op water te winnen was de behoefte aan
vruchtbare landbouwgrond. Vanwege de moeilijkheden met de voedselvoorziening in
de Eerste Wereldoorlog, ontstond de wens om meer zelfvoorzienend te worden.
In de jaren ’60 werd het landschapsbeeld vastgelegd en uitgevoerd. Het areaal
agrarische productiegrond werd open gehouden. De hoofdstructuur, bestaande uit
kanalen, hoofdwegen en polderranden, werd met beplanting geaccentueerd. Door de
aanleg van erfbeplanting in dit open landbouwgebied ontstonden ‘groene eilanden’.
Om te voorkomen dat een eenzijdig agrarisch landschap zou ontstaan, werden
bossen en bosstroken aangelegd.
Omdat de inrichting sterk centraal vanuit het Rijk werd geleid, kent Oostelijk
Flevoland een grote mate van homogeniteit. Kenmerkend is een goede
waterhuishouding en vruchtbare, rationeel verkavelde landbouwgronden. Dit
landschap wordt gekenmerkt door openheid, uitgestrektheid en vergezichten van
zowel land als lucht.
Het Observatorium vormt een markant punt binnen dit polderlandschap. In de jaren
’70 werd gezocht naar een locatie om het Observatorium te kunnen bouwen. In 1977
kwam de keuze op de huidige locatie te liggen, onder andere vanwege de
landschappelijke openheid en weidsheid. Dit gebeurde op een driehoekig terrein, dat
ten gevolge van een wegreconstructie was ontstaan. Oorspronkelijk maakte dit
terrein onderdeel uit van een boom- en heesterkwekerij.

Figuur 4.1

Luchtfoto Observatorium (jaartal onbekend)
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Luchtfoto 2009

Luchtfoto 2011

Luchtfoto 2014
Figuur 4.2

Inrichting in en rond Observatorium door de jaren heen
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4.2 Ontwikkelingen
Oorspronkelijk was het Observatorium als volgt ingericht.
 De entree bevond zich aan de zuidzijde van het terrein. Hier kon men ook de
auto parkeren. Om te voorkomen dat de koplampen van de auto in de richting
van het kunstwerk zouden schijnen, is een heg geplaatst langs de zuidelijke rand
van het terrein. De heg werd onderbroken door een beheeringang. Zie ook de
luchtfoto uit 2009 (figuur 4.2).
 De westelijke punt van het gebied bestond volledig uit beplanting. Deze
beplanting bestond uit een bosje, en een houtwal/houtsingel om een parkeerterrein in de westelijke punt. Deze parkeerplaats was niet toegankelijk voor de
bezoeker. Zie ook de luchtfoto uit 2009 (figuur 4.2).
Het landschap is echter niet statisch en gedurende de bestaansperiode van het
kunstwerk hebben diverse aanpassingen in en om het beheergebied plaatsgevonden.
Vanaf 2011 zijn er door de aanleg van de Hanzelijn / N307 diverse nieuwe elementen
aan het landschap toegevoegd. Door de aanleg van de Hanzelijn maakt een
zuidelijke strook geen deel meer uit van het plangebied. Hierdoor zijn delen van het
terrein heringericht. In bijlage 2 wordt hier nader op ingegaan.
Enkele bosschages en bomenrijen zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn
eikenlanen geplant en zijn twee nieuwe bosjes aangelegd.
De entree van het Observatorium is verplaatst van de westelijke punt naar de
noordzijde van het terrein. Hierdoor is de lengte van het toegangspad drastisch
verkort. Destijds is hiervoor gekozen om het terrein zo bezoekersvriendelijk mogelijk
te maken en een oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
De ontsluiting van het kunstwerk ligt in het verlengde van de zichtassen van de
Bijltocht en tevens op de zichtlijn van het Observatorium. De ontsluiting bestaat uit
een pad van menggranulaat. Bij de entree zijn fietsenstallingen geplaatst.
De Swifterringweg kruist de Hanzelijn en de N307 via een tunnel. De weg is verdiept
aangelegd, zodat vanuit het Observatorium het vrije uitzicht gehandhaafd kon
blijven. Door de komst van de N307 is de verstoring toegenomen, zowel visueel
(bovenleiding Hanzelijn, auto’s) als qua geluid (lawaai auto- en treinverkeer). Ook
zijn in de omgeving diverse windmolens opgericht.
Het traject van de N307 is door middel van een glazen geluidsscherm afgescheiden
van het Observatorium. Op het geluidsscherm is door middel van een belettering de
naam van het Observatorium aangeven.
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5. Kunst- en cultuurhistorie
Het Observatorium is één van de land-art objecten in de provincie Flevoland. Landart (landschapskunst) is een kunstuiting die in jaren ’60 in de Verenigde Staten is
ontstaan. Land-art bestaat uit grootschalige, sculpturale projecten in bijzondere
landschappen. Het Observatorium is hier een goed voorbeeld van, omdat men
duidelijk kan ervaren dat de grenzen tussen landschap, sculptuur en architectuur zijn
opgeheven.

5.1 Omschrijving Observatorium
Het Observatorium is bedoeld om de mens de ritmes van dag en nacht en de
wisseling van de jaargetijden bewust te laten meemaken (zonne-vizier).

Figuur 5.1
Functie als zonnevizier.

Het Observatorium Robert Morris kent één toegangspad aan de noordzijde. Het
Observatorium bestaat uit een buitenste ring (aarden wal), met daarbinnen een
kleinere ring (houten wand met aarde). Via het toegangspad loopt men door een
driehoekige opening door de buitenste ring. Het toegangspad loopt verder naar de
binnenste ring. De diameter van de buitenste ring is ruim 91 m. De ringen zelf zijn
maximaal 3,8 m hoog. In bijlage 1 is een plattegrond van het kunstwerk
opgenomen.
Vanuit het middelpunt van het complex kan men door drie verschillende
poorten/vizieren kijken. Wanneer men door het vizier kijkt, kan men op bepaalde
dagen de zon zien opkomen. Dit vindt plaats op 21 maart en 21 september (de dag
en de nacht duren dan even lang), 21 juni (langste dag) en 21 december (kortste
dag).
De vizierplaten zijn van staal, de vizierstenen zijn van Beiers graniet.
Het pad naar de entree van het Observatorium is op de originele bouwtekeningen 2
m breed. Het pad tussen de binnenste en buitenste cirkel is small (1,4 m breed). In
de binnenste cirkel is, overeenkomstig het ontwerp, geen pad aanwezig. De
halfverharding bestaat uit kleischelpen.
Het middelpunt van de binnenste ring is gemarkeerd met een steen. Op dit punt is
sprake van een bijzondere akoestiek.
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Figuur 5.2

Ligging centrale ring (links) en toegang door driehoekige opening (rechts)

Figuur 5.3

Steen op centrale punt Observatorium (links) en zicht vanuit binnenste naar
buitenste ring (rechts).

5.2 Visie kunstenaar
Robert Morris is een kunstenaar, die in zijn werken de vorm van het kunstobject en
de ruimte waarin het zich bevindt centraal stelt. Lichtval en de plaats van de
waarnemer spelen een belangrijke rol. Hij is in de kunstwereld beroemd geworden
met zijn uitspraak “Simplicity of form is not necessarily simplicity of experience”
(“Een simpele vorm valt niet noodzakelijk samen met een simpele ervaring.”)
Het werk van Robert Morris is beïnvloed door historische objecten, zoals Stonehenge
(systeem van ringen) en Uaxactun (zonne-assen). Hierdoor staat in zijn kunst een
centrische structuur centraal, die de toeschouwer isoleert, terwijl deze de relatie met
de omgeving, de hemel en de geschiedenis kan beleven. De functie van het
Observatorium is het waarnemen van de seizoenswisselingen / de zonsop- en
ondergangen via de vizieren. Om dit waar te nemen, moet de oostelijke horizon vrij
zijn.
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6. Natuur
6.1

Ligging in natuurnetwerk

Het beheergebied sluit niet aan op een bestaand netwerk van natuurgebieden. Wel
zijn in de omgeving diverse perceelsloten, laan- en erfbeplantingen en singels
aanwezig. De dichtstbijzijnde natuurgebieden zijn het Visvijverbos (>1 km afstand)
en een natuurterrein aan de Bijlweg (>0,5 km afstand).

6.2

Deelgebieden

Het beheergebied bestaat uit de volgende deelgebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

het grasland binnen het Observatorium;
het grasland buiten het Observatorium;
het bosje;
de halfverharding met tamme kastanjes;
de haag/sloot.

Deze indeling is op onderstaande afbeelding indicatief weergegeven.

2

1

4

Figuur 6.1

3

5

Deelgebieden.

Er zijn geen inventarisatie- of karteringsgegevens bekend van ter plaatse aanwezige
soorten. Wel is het beheergebied drie keer bezocht (op 13 mei 2014, 7 juli 2015 en
28 augustus 2015). Tijdens het veldbezoek zijn de soorten waargenomen, die in de
tabellen in de volgende paragrafen zijn vermeld.

Grasland binnen het Observatorium
Dit deelgebied bestaat uit weinig soortenrijk grasland met plaatselijk reliëf. Aan
weerszijden van het kunstwerk liggen twee kleine wateren / poelen (door de
kunstenaar ‘moats’ oftewel ‘grachten’ genoemd). Het grasland vertegenwoordigt
geen bijzondere ecologische waarde.
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Figuur 6.2

De begroeiing van het Observatorium (links) en zicht op het bosje (rechts).

Grasland buiten het Observatorium
Het grootste deel van het beheergebied bestaat uit grasland, dat soortenrijker is dan
het grasland binnen het kunstwerk. Het grasland is verpacht aan een agrariër.
GRASLAND BUITEN OBSERVATORIUM
Flora
Akkerdistel
Engels raaigras
Frans raaigras
Gewone berenklauw
Gewone paardenbloem
Gewoon reukgras
Glanshaver
Kleine klaver
Kruipende boterbloem
Madelief
Pastinaak
Pinksterbloem
Riet
Rode klaver
Rolklaver
Roodzwenkgras
Smalle weegbree
Speerdistel
Timotheegras
Veldzuring
Vogelwikke
Wilde peen
Witbol
Witte klaver

Fauna
Amfibieën
Bruine kikker
Insecten
Distelboktor
Vlinders
Atalanta
Bruin zandoogje
Gamma-uil
Hooibeestje
Vogels
Gele kwikstaart
Graspieper
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Bosje
Het bosje bestaat uit een klein oppervlak aan natuurlijk bos.
BOSJE
Flora
Haagbeuk
Kleefkruid
Mannetjesvaren
Rode kornoelje
Wilde kastanje

Halfverharding met tamme kastanje
Om tegemoet te komen aan het verkeer ten behoeve van de festivals/evenementen
(laden/lossen), is een deel van het terrein verhard met grasbetonstenen. Er is
randbeplanting aangebracht, waarbij in het centrale deel tamme kastanjes zijn
geplaatst. De randbeplanting bestaat uit de volgende soorten: duindoorn, gelderse
roos, hondsroos, hulst, lijsterbes, meidoorn, vuilboom, kornoelje.
Een vergelijkbaar beplantingsvak is aangebracht ten noorden van het fietspad
(buiten het beheersgebied). Het beplantingsvak bestaat uit dezelfde soorten, maar in
plaats van de tamme kastanjes zijn walnotenbomen geplant.

Figuur 6.3

Zicht op de voormalige parkeerplaats (links) en het beplantingsvak met tamme
kastanje (rechts).

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten waargenomen.
HALFVERHARDING MET TAMME KASTANJE
Flora
Akkerdistel
Hulst
Smeerwortel
Tamme kastanje

Fauna
Vogels
Boompieper
Roodborsttapuit

Haag/Sloot
De zuidelijke begrenzing van het terrein bestaat uit een veldesdoornhaag. Deze haag
is oorspronkelijk aangeplant, opdat geparkeerde auto’s niet zichtbaar zouden zijn
vanuit het kunstwerk. Achter de haag ligt een perceelsloot (deze ligt buiten het
beheergebied). Momenteel is de haag onderbroken. Het betreft een oude
beheersdoorgang die niet meer als zodanig wordt gebruikt.
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HAAG/SLOOT
Flora
Harig wilgenroosje
Lisdodde
Meidoorn
Spaanse aak
Speerdistel
Veldesdoorn

Figuur 6.4

Fauna
Libellen
Platbuik

Haag met daarachter de transparante geluidswal (links) en vooraanzicht haag
met vlaggenmasten op de voorgrond (rechts).
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7. Recreatie
Het Observatorium heeft met name een functie als kunstobject, waar de mens het
landschap en de natuurlijke processen kan beleven. Robert Morris wilde dat het
Obervatorium goed toegankelijk was voor bezoekers. Over de eerste versie van het
Observatorium (1971) heeft hij gezegd:
“I was pleased with the site because people could get to it, and insofar as I do
something like that, that is physical I want it to be experienced for what it is. It is
important to me that it is there and available”.
Uit een interview met Robert Morris blijkt dat het kunstwerk moet stimuleren tot
lopen en kijken. Het was volgens de kunstenaar niet de bedoeling dat er andere
activiteiten gingen plaatsvinden of structuren werden geplaatst.

7.1 Recreatieve voorzieningen
Aan de noordzijde van het beheergebied loopt een doorgaand fietspad. Bij de entree
zijn fietsenstallingen en een informatiepaneel geplaatst. Er is parkeergelegenheid
voor auto’s aanwezig.

Figuur 7.1

Doorgaand fietspad (links) en fietsenstallingen (rechts)

7.2 Bijeenkomsten en evenementen
Ter plaatse van het Observatorium worden enkele keren per jaar voorstellingen,
bijeenkomsten, excursies en evenementen gehouden.

Sunsation
Sunsation is een openlucht poëzie-festival en wordt jaarlijks rond de langste dag van
het jaar gehouden. Het festival duurt twee dagen. Het aantal bezoekers bedraagt
300 tot 1.000 personen per jaar. De bezoekersaantallen zijn sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het festival is gratis toegankelijk. Sunsation bestaat in 2016
al 35 jaar en is hiermee het oudste festival van Flevoland.
Omdat het Observatorium Robert Morris niet is ingericht als festivalterrein (geen
water en/of elektriciteit), moeten alle benodigde voorzieningen en materialen worden
aangevoerd. Het gaat daarbij om aggregaten, toiletten, geluidsinstallaties, catering,
etc. De halfverharding wordt gebruikt voor het stallen van bussen, caravans, trailers,
containers, etc. Door middel van een slagboom is dit parkeerterrein afgesloten voor
reguliere bezoekers.
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De dag voorafgaand aan het festival kan er gekampeerd worden. Hiervoor wordt het
zuidelijke deel van het grasland gebruikt. Het overige deel van het grasland wordt
wisselend gebruikt voor rollende keukens, filmvoorstellingen in containers,
theatervoorstellingen in een Engelse dubbeldekkerbus, etc.

Figuur 7.2
Bijeenkomst in het
Observatorium.

Figuur 7.3

Festival Sunsation

Land Art Live
Het Observatorium maakt onderdeel uit van diverse georganiseerde kunstroutes over
land-art. De Schouwburg Almere organiseert elke laatste zondag van de maand een
bustour langs de zes Flevolandse landschapskunstwerken (behalve tijdens de
wintermaanden). Tevens zijn individuele tours mogelijk op basis van een te
downloaden routebeschrijving van de Schouwburg.
Daarnaast vinden er ‘interventies’ plaats. Hedendaagse kunstenaars worden
uitgenodigd om bij de bestaande kunstwerken een tijdelijke voorstelling te make, om
zo de werken op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. In 2014 heeft
in dit verband een voorstelling plaatsgevonden van Zhana Ivanova. De
oorspronkelijke functie van ‘kosmisch kompas’ van het Observatorium van Robert
Morris is daarvoor het uitgangspunt geweest.
Evenwijdig aan de heg staat een aantal vlaggenmasten in een lijnvormige opstelling.
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Deel II
Beheerevaluatie
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8. Evaluatie doelen
8.1

Evaluatie landschapsdoelen

Doel:
 Houtwal en houtsingel (SNL: L01.02)
 Behouden van de vrije zichtlijnen
 Behoud van de lanen, singels en heggen
Uitgevoerd beheer
 De heg (langs het geluidscherm) wordt 2x per jaar gemaaid.
Niet gerealiseerde maatregelen
 De houtsingel maakt inmiddels onderdeel uit van het bosje in de westelijke punt
van het gebied. Dit bos wordt niet actief beheerd, zodat het zich kan ontwikkelen
tot essen-/iepenbos. Het houtsingelkarakter is verloren gegaan.
 De zichtlijnen liggen buiten het beheergebied en behoren daarom in eerste
instantie niet tot de reikwijdte van dit beheerplan. Eventuele toekomstige
ontwikkelingen die van beperkende invloed kunnen zijn op deze zichtlijnen,
worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het Flevo-landschap streeft naar de
instandhouding van de zichtlijnen.
 Lanen en singels maken geen deel meer uit van het beheergebied, deze liggen er
net buiten.
Resultaten
 Geen.
Conclusies
 Het gevoerde beheer is grotendeels naar wens. Wel zijn de geformuleerde
landschapsdoelen niet meer actueel. Deze dienen te worden herzien (zie deel
III).

8.2 Evaluatie kunst- en cultuurhistorische doelen
Doel: Behoud van het Observatorium als kunstwerk
Uitgevoerd beheer
 Het Observatorium wordt beheerd door het grasland kort te houden.
 Incidenteel wordt het riet in de grachten gemaaid.
 Incidenteel vind onderhoud van het kunstwerk zelf plaats.
Niet gerealiseerde maatregelen
 Op de wanden van het Observatorium is sinds een aantal jaar graffiti aanwezig.
De graffiti dient verwijderd te worden, maar bij de verwijdering zal het hout
waarschijnlijk worden aangetast. Daarom is vooralsnog ervoor gekozen om de
graffiti te laten zitten.
 De greppels (de aarden verhoging/verdieping naar de middelste vizier) zijn
ingestort. Maatregelen zijn uitgesteld tot na de vaststelling van dit beheerplan.
Resultaten
 De uitgevoerde maatregelen zijn naar tevredenheid gerealiseerd.
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Conclusies
 Het gevoerde beheer is naar wens. De waarde van het Observatorium als
kunstobject kan wel worden verbeterd door het nemen van een aantal specifieke
beheer- en inrichtingsmaatregelen. In deel III en IV wordt hier nader op
ingegaan.

8.3

Evaluatie natuurdoelen

Doel: Kruiden- en faunarijk grasland (N.12.02)
Uitgevoerd beheer
 Het grasland dat deel uitmaakt van het kunstwerk wordt beheerd ten behoeve
van de verschijningsvorm van het object. De natuurwaarde hiervan is
ondergeschikt aan die van het kunstwerk. Het beheer bestaat uit het maaien
en/of klepelen van het grasland (ongeveer 5x per jaar).
 De graslanden om het Observatorium heen worden verpacht. Met de pachter is
een overeenkomst afgesloten waarin het gras minimaal 2x per jaar wordt
gemaaid en afgevoerd. In de praktijk vindt het maaien ongeveer 4-5x per jaar
plaats.
 Incidenteel is berenklauw bestreden.
Niet gerealiseerde maatregelen
 Alle maatregelen zijn uitgevoerd.
Resultaten
 Het gebied kent een slechte SNL-score (zie het evaluatiedocument). Echter, het
betreft een geïsoleerd liggend gebied met een relatief klein oppervlak, waarvoor
de hoofddoelstelling ‘kunst- en cultuurhistorie’ is in plaats van een natuurdoelstelling.
 Het beheer is gericht op het behoud en de beleving van de cultuurhistorische
waarden. Dit kan ten koste gaan van de natuurdoelstelling. Daarom is de SNLscore ‘slecht’ het hoogst haalbare, maar wel acceptabel voor het Observatorium
(zie het evaluatiedocument).
Conclusies
 Gelet op het ontbreken van een specifieke natuurdoelstelling is het beheer niet
gericht op een verdere toename van de natuurwaarden. Het huidige beheer
(enkele keren per jaar maaien) van het kunstwerk kan worden voortgezet.
 Het beheer van de omliggende verpachte graslanden is naar tevredenheid. Door
het beheer van maaien en afvoeren voort te blijven zetten, ontstaan de juiste
abiotische omstandigheden voor een soortenrijker grasland. Alhoewel een lagere
frequentie voor de ontwikkeling van de natuurwaarden wenselijk kan zijn, is het
huidige beheer, gelet op de functie als kunstwerk, acceptabel.

8.4

Evaluatie recreatiedoelen

Doel:
 Toegankelijk houden van het Observatorium voor bezoekers
 Beheren van wegen en paden
Uitgevoerd beheer
 De paden worden ongeveer 5x per jaar geföhnd.
 Wanneer er ter plaatse maaiwerkzaamheden plaatsvinden, worden de
fietsenrekken (buiten het beheergebied, in eigendom van de provincie) tevens
mee gemaaid.
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Niet gerealiseerde maatregelen
 Het halfverharde terrein is niet toegankelijk voor auto’s en is afgeschermd door
middel van een houten slagboom. De slagboom is beschadigd (half afgebroken).
(Deze wordt vervangen door een metalen, ‘hufterproof’ slagboom.)
Resultaten
 De locatie is goed toegankelijk voor bezoekers. Het beheer is hiermee in
overeenstemming.
 Na de herinrichting is het illegale gebruik aanzienlijk afgenomen. Illegale
activiteiten vinden niet of nauwelijks meer plaats (houseparty’s, storten van
afval).
Conclusies
 Aan de recreatiedoelen is voldaan.
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Deel III
Visie en doelen
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9.

Visie

Algemeen

Het Observatorium Robert Morris is één van de zes huidige
landschapskunstwerken in de provincie Flevoland. Het hoofddoel
is het behoud van dit kunstwerk en het verbeteren van de
beleefbaarheid ervan, met inachtname van de uitgangspunten
van de kunstenaar. De overige doelen zijn hier ondergeschikt
aan.

Kunst- en
cultuurhistorie

Het Observatorium heeft een unieke cultuurhistorische waarde
als ‘land-art’-object. Het kunstwerk functioneert als zonnevizier. Dit betekent dat het Observatorium voor de mens goed
toegankelijk moet zijn om de zonnewendes waar te kunnen
nemen, het kunstwerk zelf in goede staat moet worden gehouden en de doorzichten (vanuit de vizieren) open moeten blijven.

Recreatie

De recreatieve waarden hangen nauw samen met de waarde als
landschapskunstwerk. De bezoeker dient het kunstwerk zo
optimaal mogelijk te beleven. De locatie dient uitnodigend te
zijn voor bezoekers, niet alleen ten tijde van evenementen,
maar jaarrond. De beleving van het kunstwerk dient voor de
bezoekers zo optimaal mogelijk te zijn.

Landschap

De landschapswaarden zijn ondergeschikt aan de cultuurhistorische functie. De openheid en weidsheid rondom het
oostelijk deel van het kunstwerk dient bewaard te blijven. De
aanwezige landschapselementen dienen de functie van het
kunstwerk te ondersteunen.

Natuur

De natuurwaarden zijn ondergeschikt aan de cultuurhistorische
functie. Het beheergebied kent geen bijzondere ecologische
waarden of functies. Door het huidige verschralingsbeheer te
continueren kan het soortenrijke grasland in stand worden
gehouden.
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10. Doelen
Voor de komende beheerperiode (2015-2021) is het doel het volgende:

Behoud en ontwikkeling van het Observatorium als beleefbaar
kunstobject volgens de uitgangspunten van Robert Morris, door middel
van:
 behoud en bescherming van het kunstwerk;
 het vergroten van de beleefbaarheid van het Observatorium als
kunstwerk;
 het vergroten van de samenhang tussen het Observatorium en de
verschillende natuur- en landschapselementen.

Dit is vertaald in de volgende subdoelen:

Kunst- en cultuurhistorie
1. Behoud en bescherming van het kunstobject door middel van:
a. instandhouding van de verschillende onderdelen van het kunstwerk (wallen,
beschoeiing, greppels, grachten, zichtlijnen, etc);
b. het voorkomen van aantasting van het kunstwerk.

Recreatie
1. Het vergoten van de beleefbaarheid van het Observatorium als kunstwerk door
middel van:
a.
het verleggen van de entree en het verlengen van de aanlooproute;
b. het creëren van een overgang tussen een donkere, besloten entree en de
beleving van licht en ruimte in en om het kunstwerk.

Landschap
1. Versterking van de beleefbaarheid van het kunstobject door de aanwezige
natuur- en landschapselementen een functie te geven in dienst van het
kunstwerk door het creëren van een donkere entree in de westelijke punt van het
beheergebied.

Natuur
1. Het optimaliseren van de natuurwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met
de belangen van kunst- en cultuurhistorie, recreatie en landschap.
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Deel IV
Van doelen naar
beheer
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11. Praktische uitwerking van de doelen
11.1 Kunst- en cultuurhistorie
1. Behoud en bescherming van het kunstobject door middel van:
a. Instandhouding van de verschillende onderdelen van het kunstwerk
(wallen, beschoeiing, greppels, grachten, zichtlijnen, etc).
b. Het voorkomen van aantasting van het kunstwerk.
De verschillende onderdelen van het kunstwerk dienen in een zo optimaal mogelijke
staat te zijn. De verhoging en de greppels dienen volgens het oorspronkelijke
ontwerp hersteld te worden. Daarbij horen de volgende maatregelen.
 De aarden wallen kennen een onregelmatige horizontale belijning. De wallen
horen volgens het oorspronkelijk ontwerp 3,8 m hoog te zijn. Dit dient
geëgaliseerd te worden.
 Het incidenteel aanvullen van de ‘open plekken’ in de wallen.
 Het maaiveld in de binnenste cirkel heeft een lichte helling. Deze dient éénmalig
geëgaliseerd te worden.
 Vergroten van de zichtbaarheid van het open water (verwijderen riet). Dit door
het water 2-3x per jaar te schonen.
Het terrein dient voor bezoekers goed begaanbaar te zijn. Er is nu wateroverlast in
de zone tussen de binnenste en buitenste cirkel. Dit wordt bestreden door middel
van het aanbrengen van een drainage.
Voor een optimale beleving dient het kunstwerk vrij te zijn van graffiti. De graffiti
wordt als (zeer) storend ervaren bij de beleving van het kunstwerk. Er wordt
onderzocht of het mogelijk is de graffiti (milieuvriendelijk) te verwijderen. De graffiti
zal dan éénmalig worden verwijderd. Wanneer de graffiti na de verwijdering opnieuw
wordt aangebracht, wordt overwogen of een nieuwe verwijderingsactie kansrijk is.
Het kunstwerk dient in originele staat te worden gehouden. Er mogen geen nieuwe
elementen aan het kunstwerk worden toegevoegd/bevestigd (zoals de reeds
aanwezige bevestigingspunten voor een tijdelijke overkapping).
Het zicht vanuit de vizieren dient vrij te worden gehouden van bebouwing en
beplanting. Ter plaatse van het beheergebied is dit ook het geval. Echter, de
zichtlijnen strekken zich uit tot ver buiten het plangebied. Het Flevo-landschap
streeft ook in de toekomst naar de bescherming van deze zichtlijnen, onder andere
door zich in te zetten voor de planologische bescherming hiervan.

11.2 Recreatie
1. Het vergoten van de beleefbaarheid van het Observatorium als kunstwerk
door middel van:
a. het verleggen van de entree en het verlengen van de aanlooproute;
b. het creëren van een overgang tussen een donkere, besloten entree en
de beleving van licht en ruimte in en om het kunstwerk.
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Paden
Het Observatorium staat voor de “beleving van het licht”. Om dit optimaal te kunnen
beleven is het van belang dat de bezoeker vanuit een donkere omgeving stapsgewijs
tot het licht toetreedt. Dit zal worden benadrukt het pad naar het Observatorium te
verlengen zodat de waarneming van het Observatorium langzaam wordt opgebouwd.
Hiervoor kan deels gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige oude
padenstructuur.
Het pad naar het kunstwerk heeft geen strak uiterlijk terwijl dit gelet op de
verschijningsvorm van het kunstwerk juist gewenst is. Het plaatsen van
‘kantopsluiting’ zorgt ervoor dat het pad een strakke begrenzing krijgt en tevens
wordt voorkomen dat het pad wegloopt of verzakt.
Omdat de breedte van de paden niet begrensd is, is niet goed waarneembaar dat er
een ordening is. Het pad naar de entree van het Observatorium moet 2 m breed
worden, het pad tussen de binnenste en buitenste cirkel moet smaller worden (1,40
m breed). In de binnenste cirkel is, overeenkomstig het ontwerp, geen pad
aanwezig. Wanneer het grasland wordt gemaaid, zal het gras na het maaien van de
paden moeten worden verwijderd.
Het merendeel van de verharding van het pad bestaat nu uit duomix. De verharding
van het binnen- en buitenpad moet in de eindsituatie hetzelfde zijn. Vooralsnog kan
duomix gebruikt worden als verhardingsmateriaal. Wanneer in de (verre) toekomst
de totale verharding moet worden vernieuwd, kan de keuze op kleischelpen komen
te vallen, zoals in het oorspronkelijk ontwerp het geval was.
Alhoewel er geen aangelegd pad rondom het kunstwerk aanwezig is, wordt wel door
het gras een rondje om het Observatorium gewandeld. Wanneer het kunstwerk
wordt gemaaid, kan naar behoefte deze ‘wandelroute’ worden meegenomen bij het
maaibeheer.

Entree
Omdat de oorspronkelijk aanlooproute deels in ere wordt hersteld, komt de huidige
entree te vervallen. Er wordt een nieuwe entree gecreëerd (zie figuur 12.1). In
samenhang hiermee zullen de huidige recreatieve voorzieningen (fietsenstallingen,
informatiebord) naar de nieuwe entree worden verplaatst. Het informatiebord moet
zodanig worden geplaatst dat deze geen contrast meer vormt met de omgeving. Het
plaatsen van een picknickbank is hier wenselijk. Na realisatie van de nieuwe entree,
kan de huidige entree worden opgeheven.
Omdat de toegang naar het Observatorium in eigendom en beheer was bij de
provincie, heeft overleg plaatsgevonden over de te wijzigen entree. Sinds 1 januari
2016 is het eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente Lelystad.

Parkeren
De huidige houten slagboom is afgebroken. Deze wordt vervangen door een
‘hufterproof’, stalen slagboom.

Evenementen en bijeenkomsten
De huidige evenementen kunnen ook in de toekomst worden voortgezet. Het Flevolandschap zal meer/nieuwe evenementen/bijeenkomsten niet actief stimuleren.
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Figuur 11.1

Schets beoogde inrichting
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11.3 Landschap
1. Versterking van de beleefbaarheid van het kunstobject door de aanwezige
natuur- en landschapselementen een functie te geven in dienst van het
kunstwerk door het creëren van een donkere entree in de westelijke punt van
het beheergebied.

De ‘westelijke punt’
Het gemengde bosje en het kastanjebosje hebben nu geen relatie met het
kunstobject. Door middel van extra aanplant zullen deze onderdeel gaan uitmaken
van een toekomstige “donkere” entree (zie figuur 12.1). Beide bosjes gaan deel
uitmaken van hetzelfde bos en zullen een eenheid gaan vormen. Voor dit bos zal
worden aangesloten bij SNL-doeltype ‘Haagbeuken-essenbos (N14.03)’. Om dit bos
‘donker’ te houden is het van belang dat er een gelaagdheid aan beplanting ontstaat,
zowel in het bos (beperkt zicht) als aan de rand van het bos (mantel-/zoomvegetatie) bij de overgang naar het grasland.
Het halfverharde parkeerterrein heeft een groot oppervlak en is beperkt in gebruik.
In overleg met de betrokken gebruikers kan dit parkeerterrein deels aan het bos
worden toegevoegd.

Heg langs het geluidscherm
Er zijn twee heggen aanwezig: één langs het geluidsscherm, en één langs het
fietspad (buiten beheergebied). De heg langs het geluidscherm was oorspronkelijk
(vóór de aanleg van de Hanzelijn) bedoeld als afscherming voor geparkeerde auto’s.
De heg had een doorgang ten behoeve van het beheer. De functie als afscherming
voor auto’s is komen te vervallen.
Het handhaven van de heg heeft diverse voor- en nadelen. Voordelen kunnen zijn:
 overgang/geleiding bij het ervaren van het verloop van ‘donker’ naar ‘licht’ vanuit
de entree;
 afscherming voor weg- en railverkeer en wind. De bezoeker kan het kunstwerk
‘ongestoord’ beleven.
Nadelen bij het handhaven van de heg kunnen zijn:
 het kunstwerk wordt uit het zicht gehouden van potentiele bezoekers.
Omdat ten tijde van het opstellen van het beheerplan geen van beide mogelijkheden
een voorkeur had, is er vooralsnog voor gekozen om de huidige situatie te
handhaven. De heg dient een hoogte te krijgen van 2-2,5 m. Het knippen/scheren
van de heg dient enkele keren per jaar plaats te vinden, naargelang de noodzaak. De
voormalige beheeringang wordt door middel van inboeten weer aan de heg
toegevoegd en hiermee dichtgroeien.

Heg langs het fietspad
Voor de heg langs het fietspad geldt grotendeels hetzelfde als bij de heg langs het
geluidscherm is genoemd. Echter, deze ligt buiten het beheergebied. Nagedacht is
over het verplaatsen van deze heg naar de rand van het beheergebied, zodat een
afscherming plaatsvindt met het fietspad en de toegangsweg. Het positieve effect
hiervan is dat de heg kan een nieuwe functie krijgt als overgang/geleiding van het
ervaren van het verloop van ‘donker’ naar ‘licht’ vanuit de entree. Daarentegen
wordt het kunstwerk nu volledig met groen ‘ingepakt’, waardoor deze vanuit de
omgeving nog maar beperkt zichtbaar is er door een gebrek aan sociale controle
ongewenste situaties kunnen ontstaan (zwerfafval, kampvuurtjes, etc.).
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Vooralsnog is er daarom voor gekozen om de huidige situatie voort te zetten.

11.4 Natuur
1. Het optimaliseren van de natuurwaarden, waarbij rekening wordt gehouden
met de belangen van kunst- en cultuurhistorie, recreatie en landschap.

Ter plaatse van kunstwerk
De begroeiing van het object staat ten dienste van de beleving van het kunstwerk.
De grasmat moet kort worden gehouden, zodat de contouren van het kunstwerk
goed zichtbaar zijn. Qua beheer wordt dit vertaald naar een maaibeheer van
minimaal 5x per jaar.

Rondom het kunstwerk
De begroeiing van de overige gronden om het kunstwerk dient laag te blijven, zodat
het contrast met het kunstwerk duidelijk zichtbaar is. De vegetatie mag hier echter
wel een natuurlijker karakter hebben dan het gras ter plaatse van het kunstwerk. De
samenstelling van de vegetatie rondom het grasland kan daarom een soortenrijker
karakter hebben. Het huidige (verpachte) beheer kan gecontinueerd worden
(minimaal 2x per jaar en maximaal 5x per jaar maaien en afvoeren, het gras moet
minimaal 5-7 cm hoog blijven, het gebruik van organische en kunstmatige
meststoffen is niet toegestaan).

11.5 Overzicht maatregelen
Onderzoek


Onderzoeken of het mogelijk is de graffiti (milieuvriendelijk) te verwijderen
zonder het kunstwerk aan te tasten.

Eenmalig





Egaliseren maaiveld binnenste cirkel kunstwerk.
Aanbrengen drainage maaiveld tussen binnenste en buitenste cirkel kunstwerk.
De pachtcontracten zodanig aanpassen dat het maaisel van de paden wordt
verwijderd na de maaiwerkzaamheden.
Inboeten beheerdoorgang heg.

Beheer






Continuering maaibeheer kunstwerk (5x per jaar maaien)
Continuering maaibeheer grasland om kunstwerk (2-5x per jaar maaien).
Egaliseren aarden wallen en opvullen open plekken (naar noodzaak).
Schonen water in ‘grachten’ (2-3x per jaar).
Controleren staat van het terrein voorafgaand aan evenementen en
bijeenkomsten (incidenteel).

Inrichting



Aanleg/vernieuwen toegangspad inclusief verharding en opsluitbanden.
Creëren nieuwe entree:
o verbreden ingang incl. aanleg nieuwe duiker en hek voor voetgangers.
o vervangen slagboom.
o inrichten picknickhoek incl. grondverbetering een plaatsen picknickbank
o plaatsen geactualiseerd infopaneel.
o verplaatsen fietsenstalling.
o aanleg extra beplanting en plaatselijke verdichting bestaande beplanting.
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Opheffen bestaande entree:
o verwijderen brug, pad en infopaneel.

11.6 Financiële effecten beheerplan
De maatregelen uit dit beheerplan bestaan deels uit eenmalige kosten ten behoeve
van de herinrichting, en anderzijds uit de jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten.
De gemiddelde beheerkosten over de afgelopen jaren zijn opgenomen in hoofdstuk
9. Naar verwachting zullen deze kosten de komende beheerperiode niet of nauwelijks
toenemen door de beperkte hoeveelheid extra beplanting.
De kosten van de herinrichting staan in de tabel op de volgende pagina. Deze zijn
geraamd op ruim € 46.000,- excl. btw. Het Flevo-landschap is met de provincie in
gesprek om een deel van deze kosten vergoed te krijgen. Op dit moment is nog niet
bekend of er een bedrag beschikbaar kan worden gesteld, en zo ja, om welk bedrag
het gaat.
Ook dient een afweging te worden gemaakt of de inrichtingskosten zich wel evenredig verhouden tot de inrichting- en beheerkosten van de andere (natuur)gebieden
van Het Flevo-landschap. Welke maatregelen uitgevoerd kunnen gaan worden, is
daarom niet alleen een financiële, maar ook een beleidsmatige keuze.
Omdat in 2017 het Observatorium 40 jaar bestaat, is het wenselijk dat de
werkzaamheden die bijdragen aan het verbeteren van de verschijningsvorm van het
terrein, als eerste worden uitgevoerd.
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RAMING WERKZAAMHEDEN
HERINRICHTING

#

Eenheid

1

stuk

1

totaalprijs

Bedrag per
eenheid

Totaal

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 2,00

€ 1.300,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 68,00

€ 1.088,00

Voorzieningen entree
Plaatsen picknickbank
Inrichten picknickhoek
(grondverbetering)
Aanleggen extra beplanting
Plaatsen nieuw infopaneel
Verplaatsen bestaande fietsenstalling

650
1
16

bomen
stuk
uur

Subtotaal

€ 8.638,00

Aanleg nieuwe entree
Vervangen slagboom
Verbreden ingang (nieuwe duiker / hek
naast slagboom)
Subtotaal

1

stuk

€ 2.500,00

€ 2.500,00

1

totaalprijs

€ 2.250,00

€ 2.250,00
€ 4.750,00

Verwijderen oude entree
Verwijderen brug en pad

1

totaalprijs

€ 2.500,00

Subtotaal
Aanleg nieuwe paden /
vernieuwing bestaand pad
Halfverharding paden incl. worteldoek
Opsluitband staal
Aanlegwerkzaamheden

€ 2.500,00

200

m1

€ 75,00

€ 15.000,00

400

m1

€ 5,00

€ 2.000,00
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uur

€ 60,00

€ 2.880,00

Subtotaal
Verbetering kunstwerk
Profileren maaiveld / aanbrengen
drainage
Verwijderen graffiti + preventie

€ 2.500,00

€ 19.880,00

1
100

Subtotaal

totaalprijs
m2

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 30,00

€ 3.000,00
€ 10.500,00

TOTAAL EXCL. BTW

€ 46.268,00

TOTAAL INCL. BTW (21%)

€ 55.984,28
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12. Communicatie en participatie
12.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Op de volgende wijze heeft overleg plaatsgevonden.

Provincie Flevoland (Infrastructuur)
Op 3 november 2015 heeft informeel overleg plaatsgevonden met de
vertegenwoordiger van de afdeling Infrastructuur, omdat de provincie in 2015 de
eigenaar en beheerder was van de aanliggende gronden (ter plaatse van het
fietspad/de ontsluitingsweg). Uit dit overleg is gebleken dat zij geen provinciaal
belang hebben bij het beheergebied. Ook heeft de ontsluiting van/naar het
beheergebied geen bijzondere waarde voor de provincie.
De provincie verzoekt om voorafgaand aan de herinrichting een schriftelijk verzoek in
te dienen om de inrichtingsmaatregelen uit te kunnen voeren. De provincie verwacht
dat zij met een dergelijk verzoek kunnen instemmen. In december 2015 heeft Het
Flevo-landschap een dergelijk schriftelijk verzoek ingediend.
Het eigendom van de ontsluiting is met ingang van januari 2016 overgedragen naar
de gemeente Lelystad.

Provincie Flevoland (Landschapskunst)
Ook heeft overleg plaatsgevonden met de provinciale contactpersoon voor
landschapskunst. De provincie staat positief tegenover de gewenste toekomstige
inrichting.
Suggestie
Gewezen wordt op dat 2016 het jaar is
waarin wordt gevierd dat het 100 jaar
geleden is dat de watersnoodramp heeft
plaatsgevonden, en dat we nu 100 jaar
droge voeten hebben. Mogelijk kan Het
Flevo-landschap hier ook een rol in spelen.
In 2017 is het 40 jaar geleden dat het
eerste landschapskunstwerk (namelijk het
Observatorium) in Flevoland werd
opgericht. Dit jubileumjaar zal uitgebreid
worden gevierd. Wanneer de herinrichting
vóór 2017 gereed is, kan het jubileum hier
optimaal van profiteren. De provincie zal
onderzoeken of er modelijkheden zijn voor
een beperkte financiële ondersteuning.

Gewezen wordt erop of i.v.m. het
auteursrecht geen contact moet worden
gezocht met de kunstenaar.

Reactie
De suggestie wordt doorgegeven aan de
afdeling Communicatie en Marketing van
Het Flevo-landschap.

Op verzoek van de provincie wordt een
korte notitie opgesteld met daarin het doel
van de herinrichting en een kostenraming.
Het merendeel van de herinrichting kan
naar verwachting in 2016 plaatsvinden. De
notitie wordt na vaststelling van het
beheerplan aan de provincie verstuurd. Het
meedenken van de provincie wordt op prijs
gesteld.
Afgesproken is dat wanneer er iets
veranderd aan het kunstwerk zelf,
toestemming wordt gevraagd aan de
kunstenaar. Het kunstwerk zelf blijft echter
onveranderd.
Via de Schouwburg Almere is getracht om
contact te zoeken met Robert Morris over
de boogde herinrichting. Tot op heden
hebben wij van de kunstenaar geen reactie
mogen vernemen.
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Sunsation
Op 10 november 2015 heeft overleg plaatsgevonden met de organisatie van
Sunsation, XL De Ateliers. Tijdens dit overleg is de opzet van het festival nader
toegelicht en is gekeken naar welke wensen het festival heeft met betrekking tot de
inrichting van het terrein. Informatie over Sunsation is verwerkt in paragraaf 7.2.
Het is belangrijk dat ook in de toekomst het festival in trek blijft door een bredere en
jongere doelgroep aan te boren. Het festival wil zich meer op de beleving van de
locatie zelf richten, in plaats van een themagewijze benadering zoals deze de
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het stimuleren van de beleving sluit goed aan
op de maatregelen uit dit beheerplan.
In onderstaande tabel zijn de suggesties opgenomen die vanuit Sunsation zijn
gedaan voor de toekomstige inrichting en het beheer, plus de wijze waarop dit in het
beheerplan is vertaald.
Suggestie

Reactie

Handhaven van de huidige oppervlakte aan
parkeren (de halfverharding).

Algemene doelen voor het terrein zijn het
vergroten van de beleefbaarheid van het
Observatorium als kunstwerk, en het
vergroten van de samenhang tussen het
Observatorium en de verschillende natuuren landschapselementen.
Het parkeerterrein draagt bij aan de
toegankelijkheid en beleefbaarheid van het
kunstwerk, maar kan weer ten koste gaan
van de donkere entree. Omdat Sunsation
ook gezien kan worden als onderdeel van
de cultuurhistorie van het Observatorium, is
parkeergelegenheid ter plaatse wenselijk.
Het oppervlak volgt uit een logische indeling
van de locatie (zie figuur 12.1) en kan
daardoor iets afnemen, maar niet in dien
mate dat het parkeerterrein te klein wordt
om te kunnen gebruiken voor Sunsation.

Het entreepad naar de halfverharding dient
geen scherpe bochten te hebben i.v.m. de
draaihoek van vrachtverkeer

Door de ingang iets te verplaatsen, wordt
een scherpe ‘knip’ in het pad voorkomen en
neemt de lengte van de entree toe, hetgeen
bevorderlijk is voor de opbouw van de
beleving 9zi figuur 12.1). Deze suggestie
wordt overgenomen in het plan.

De kampeerders houden van een
kampvuur, graag zou men hier een
permanente voorziening voor zien (buiten
het kunstwerk in plaats van in de binnenste
cirkel).

Het Flevo-landschap is geen voorstander
van een permanente voorziening. Dit omdat
dit kan uitnodigen om vuur te stoken, wat
in principe ongewenst is. Daarnaast doet
een permanente voorziening nabij het
kunstwerk afbreuk aan het gedachtegoed
van de kunstenaar (beperkte aanwezigheid
van elementen in het beheergebied).

Vanwege de gebrekkige drainage is er
sprake van hinderlijke wateroverlast.

Ook Het Flevo-landschap heeft
geconstateerd dat hiervan sprake is. Dit is
inmiddels verholpen.
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Geleidelijk overgang van de hoogte van de
heg: van een hoge haag in de westelijke
punt, naar een lage haag naar het oosten
toe.

Ten tijde van het opstellen van het
beheerplan is gebleken dat er evenveel
voor- en nadelen zitten aan het handhaven
of het verwijderen van hagen. Daarom is de
keuze gemaakt de huidige situatie
vooralsnog te handhaven, en de prioriteit te
leggen bij de andere inrichtingsmaatregelen
uit dit beheerplan.
Wel heeft het de voorkeur om de heggen
een zo natuurlijk mogelijk karakter te
geven, zodat mogelijk aansluiting kan
worden gezocht bij SNL-beheerpakketten.
De heggen dienen daarom horizontaal even
recht te zijn.

Bij de plaatsing van recreatieve
voorzieningen als picknickbanken rekening
houden met het de vrachtbewegingen.
Voorkeur voor plaatsing van picknickbanken
op de overgang van bos naar grasland.

Bij het bepalen van de exacte locatie van de
picknickbank(en) zal hier rekening mee
worden gehouden.

Streven naar een bredere doelgroep voor
Sunsation door ontwikkeling van andere
activiteiten als voorlichting door de
boswachter, scoutingactiviteiten, etc.

Buiten het traject van het beheerplan om
wordt in goed overleg met de afdeling
Communicatie en Marketing van Het Flevolandschap naar een passende invulling
gekeken.

Land Art Live
Op 17 november 2015 is gesproken met de organisatie van de land-art excursies
(Schouwburg Almere). De volgende ontwikkelingen spelen er.
Op dit moment vindt een serie van tijdelijke kunstperformances plaats op de zes
verschillende land-art locaties in Flevoland. Elk voor- en najaar vindt een
performance op een locatie plaats. Eind 2016 wordt het 7e landschapskunstwerk in
de Noordoostpolder opgeleverd.
In 2017 wordt de serie afgesloten met een tentoonstelling in de schouwburg Almere.
Tijdens dit jaar zullen er meerdere activiteiten/evenementen gaan plaatsvinden. Dit
verkeert nog in een ideeënstadium, de exacte invulling moet nog worden bepaald.
Omdat dit tevens het jaar is dat het Observatorium 40 jaar bestaat, is de
verwachting dat heir extra aandacht aan besteed gaat worden.
Land Art Live kan zich goed vinden in de voorgestelde herinrichting. In de tabel zijn
de suggesties opgenomen die vanuit Land Art Live zijn gedaan voor de toekomstige
inrichting en het beheer, plus de wijze waarop dit in het beheerplan is vertaald.
Suggestie

De informatieborden zijn niet meer actueel
(Paviljoens zijn vervallen, toevoegen 7e
landschapskunstwerk). De informatie over
de land art objecten klopt niet meer. De
wens is om dit vóór 2017 te actualiseren,
mogelijk met behulp van eventuele
subsidies.

Reactie
De wens wordt begrepen, maar het
vervangen van de informatieborden is
prijzig. Bij Het Flevo-landschap wordt de
komende tijd een planning opgesteld voor
het vervangen van de informatieborden. De
borden die het eerst aan vervanging toe
zijn, krijgen prioriteit. In een later stadium
wordt bezien hoe het infobord bij het
Observatorium in deze planning past.
Wanneer er extra financiële middelen
beschikbaar zijn, kan het vervangen van
het bord prioriteit krijgen.
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Een wens is om bij de verschillende land-art
objecten bankjes te plaatsen die een eigen
vormgeving hebben, wat de herkenbaarheid
van de locaties bevorderd.

Het Flevo-Landschap hecht er waarde aan
dat haar terreinen voor bezoekers
herkenbaar zijn. De kleur van de bankjes
draagt hieraan bij. Door het plaatsen van
een ander ‘type/kleur’ bankje kan er
verwarring gaan ontstaan. Daarom wordt
vastgehouden aan de huisstijl van Het
Flevo-landschap.

De zichtbaarheid van het Observatorium
vanuit de omgeving is van belang. Daarom
de wens om geen haag ten noorden van het
terrein te plaatsen.

Er zal geen haag worden geplaatst. Ten
tijde van het opstellen van het beheerplan
is gebleken dat er evenveel voor- en
nadelen zitten aan het handhaven of het
verwijderen van hagen. Daarom is de keuze
gemaakt de huidige situatie vooralsnog te
handhaven, en de prioriteit te leggen bij de
andere inrichtingsmaatregelen uit dit
beheerplan.

Bij busexcursies worden de bezoekers bij de
huidige ingang uit de bus gelaten. De bus
keert vervolgens bij de parkeerplaats en
wacht weer bij het pad tot de bezoekers
terugkomen. In de toekomstige situatie zou
het wenselijk zijn om op de halfverharding
te kunnen keren en wachten.

Deze vraag komt overeen met het verzoek
van Sunsation om de halfverharding
voldoende ruim in de plannen op te nemen.
Dit zal nader betrokken worden bij de
uitwerking van de westelijke punt.

Overig
De pachtcontracten blijven grotendeels ongewijzigd, waardoor er geen overleg met
de pachter(s) heeft plaatsgevonden. Wel zal de voorwaarde worden toegevoegd dat
het gemaaide gras van de paden verwijderd dient te worden.
Getracht is om contact te zoeken met Robert Morris vanwege de beoogde
herinrichting (het kunstwerk zelf blijft ongewijzigd). Tot op heden is echter geen
reactie vernomen.

12.2 Communicatie
Interne communicatie vindt plaats via de interne kanalen zoals intranet en de
verschillende afdelingsoverleggen. Het beheerplan heeft de banden met de
verschillende gebruikers weer aangehaald, waardoor men elkaar in de toekomst
sneller weet te vinden en gebruik kan maken van elkaars kennis en kunde.
Het jubileumjaar 2017 biedt de kans om het Observatorium extra onder de aandacht
te brengen. De afdeling Communicatie en Marketing zal dit verder moeten uitwerken.
Mogelijke suggesties hiervoor zijn het organiseren van (natuur- en cultuurgerelateerde) evenementen, publicatie in begunstigersmagazine, aandacht in de nationale
en lokale pers, etc.
De in paragraaf 12.1 genoemde betrokkenen zullen na vaststelling van het
beheerplan op de hoogte worden gesteld en zullen een digitale versie van het
beheerplan ontvangen.

49

50

Beheerplan Observatorium Robert Morris 2016-2022

Bijlagen

51

52

Beheerplan Observatorium Robert Morris 2016-2022

Bijlage 1

1

Plattegrond Observatorium1

Bron: Rijkdienst voor de IJsselmeerpolders (datum onbekend)
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Ontwerpvoorstel Observatorium Robert Morris

54

Beheerplan Observatorium Robert Morris 2016-2022

Bijlage 2

2

Landschappeljke detailering2

Bron: Landschappelijke detaillering N23 Lelystad-Dronten, Provincie Flevoland, november
2007
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