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1. Introductie
Het Flevo-landschap is de particuliere terreinbeherende organisatie van Flevoland. Als provinciale organisatie streeft Het Flevo-landschap ernaar de specifieke regionale kenmerken van natuur, landschap en
cultuurhistorie in stand te houden en verder te ontwikkelen. Om de betrokkenheid van de Flevolandse
bevolking bij natuur, landschap en cultuurhistorie te versterken, wordt zoveel mogelijk gelegenheid
geboden tot natuurbeleving en recreatie.
In het beleidsplan 2011-2014 kiest Het Flevo-landschap ervoor om te investeren in kwaliteit van natuur
én in natuurbeleving. In dit document vertaalt Het Flevo-landschap de gemaakte keuzes in een visie op
natuurbeheer bij Het Flevo-landschap en naar de uitwerking in de beheerpraktijk. De natuurbeheervisie
is het overkoepelende en richtinggevende kader voor de beheerplannen voor de afzonderlijke gebieden.
Daarnaast beoogt de natuurbeheervisie de externe partners te informeren.

5

Visie op natuurbeheer Het Flevo-landschap

2. Natuur in Flevoland
De natuur in Flevoland kan het best worden getypeerd als deltanatuur. Deze deltanatuur is van nationaal
én internationaal belang. Bijna alle natuurtypen in Flevoland maken deel uit van de natuur die thuishoort
in een delta: open water, moerassen, rietlanden, wilgenbossen, maar ook slikken, graslanden, duinvalleien en zelfs de populierenbossen. Voor de fauna is de samenhang en de interactie tussen deze biotopen van belang. Dijken vormen daarin barrières, maar zijn niet onoverkomelijk, binnen- en buitendijkse
natuur horen bij elkaar.
In zekere zin hoort ook de natuur in het landbouwgebied bij de deltanatuur. Op weilanden en
akkers broeden vogels die van nature ook voorkomen op overstromingsvlaktes, zand- en grindplaten,
kwelders,en in lagunes en duinen.
De provincie Flevoland geeft (Omgevingsplan 2006) aan deze natuur prioriteit. Zij richt de focus daarbij
met name op de moerassen, open water, natte bosgebieden en het open agrarisch gebied. De ambitie is
om de relatie tussen de binnendijkse en de buitendijkse natuurgebieden te versterken door binnendijks
meer natte leefgebieden te realiseren. Een deel van de gebieden maakt deel uit van het Natura 2000netwerk, bijna alle maken ze deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De provincie hecht sterk aan het
naleven van de internationale verplichtingen en de realisatie van het nationale EHS-beleid.
Van deels andere aard is de natuur in en rond de dorpen en steden. Qua natuurtypen sluit deze meer aan
op de multifunctionele bossen en parken van het oude land. Daarnaast leven er soorten die van nature
voorkomen in rotsachtige gebieden. Lokaal komt de deltanatuur de bebouwde omgeving binnen via aangrenzende natuurgebieden en ecologisch ingerichte vaarten en parken. Deze natuur van steden/dorpen
en stadsrandzones is van groot belang voor het dagelijks contact van de Flevolander met de natuur.

Landschap en cultuurhistorie in Flevoland
Het landschap van Flevoland is op de tekentafel ontworpen en zeer doordacht. Het landschappelijk casco
van Flevoland biedt structuur aan de ruimte en maakt de polders leefbaar. Hoewel de oudste delen inmiddels ongeveer 75 jaar oud zijn en de jongste ongeveer 40 jaar, is het landschap nog volop in
ontwikkeling. Het heeft de potentie om mee te groeien met de ontwikkeling van Flevoland. De
landschappelijke elementen, wegbeplantingen en tochtstroken hebben gericht beheer nodig om het
eigene van het Flevolandse landschap te versterken.
De cultuurhistorische elementen, oude zoals Schokland en meer recente als de landschapskunstwerken,
geven Flevoland een eigen identiteit. Het Flevo-landschap ziet het als haar taak om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van het Flevolandse gezicht.
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3. Ontwikkelingen in natuur en samenleving
3.1 Klimaatverandering
Het klimaat verandert. Het klimaat in Nederland is warmer en natter geworden, met meer extreme buien
en neerslag in andere seizoenen dan voorheen.
Bij klimaatverandering krijgt de natuur te maken met een toenemend aantal weersextremen en geleidelijk met een verschuiving van klimaatzones. Om die op te vangen, zijn grotere gebieden en grotere populaties nodig, die onderling goed verbonden zijn. De biodiversiteit zal veranderen: “noordelijke” soorten
zullen verdwijnen uit Nederland, “zuidelijke” soorten zullen zich vestigen.
Het vergroten van de klimaatbestendigheid van Nederland is een van de speerpunten van het overheidsbeleid. Het Deltaprogramma komt er rechtstreeks uit voort.
Om het risico op verlies van biodiversiteit te verkleinen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
een adaptatiestrategie ontwikkeld. Omdat de Nederlandse natuur van duin, kust en moeras van grote
internationale waarde is, heeft het PBL hiervoor internationale strategieën ontwikkeld. Bos en heide zijn
in het buitenland sterker vertegenwoordigd, daarom is voor deze natuurtypen een nationale strategie
opgesteld. Voor Flevoland is de strategie voor moeras het belangrijkst, reden om deze nader toe te
lichten.

Internationale klimaatcorridor moeras

Bron: Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010.

De klimaatcorridor moerassen betreft moerassen in laag Nederland en langs de rivieren, zoals rietland
en ruigte, natte schraalgraslanden, stroomdalgraslanden en struweel, en grienden op laagveen. De
klimaatcorridor moeras verbindt de Nederlandse moerasbolwerken onderling en met moerassen elders
in Europa. In deze corridor worden adaptatiemaatregelen (aanpassingsmaatregelen) geconcentreerd
toegepast op de beste locaties en zo dat ze elkaar onderling versterken. Waar gaat het dan concreet om?
• ontwikkeling van een internationaal netwerk van moerasecosystemen van voldoende omvang en
samenhang
• vergroten van heterogeniteit en gradiënten binnen natuurgebieden en omringend landschap
• verbeteren van standplaatscondities door meer ruimte voor natuurlijke processen
• verminderen van milieudruk waaronder verdroging en vermesting
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Zo dient te worden bereikt dat ecosystemen ter plekke meer klimaatbestendig worden en dat soorten
blijvend kunnen migreren tussen de huidige en toekomstige geschikte klimaatzones.

3.2 Bodemdaling
De zeespiegel stijgt en de bodem in Nederland daalt. In Flevoland daalt de bodem nog sneller doordat de
polderbodem nog relatief jong is. Bij de inrichting van de waterhuishouding van de Flevolandse polders
zijn de droogleggingsnormen voor de landbouw in de meeste gevallen richtinggevend geweest. Dit heeft
geleid tot een diepe ontwatering, die rijping en inklinking van de bodem als gevolg heeft. Als gevolg van
de lage ligging van de polders is er in veel gebieden sterke kwel van water afkomstig van de Randmeren
en het Marker- en IJsselmeer, maar ook vanuit diepere lagen. Gevolg van de bodemdaling is dat meer
kwel naar boven komt. Dit zal nog toenemen als het waterpeil van het IJsselmeer wordt verhoogd. Kwel is
voor de landbouw vaak een belemmering, maar biedt voor natuur juist kansen.

De donkergele gebieden zijn aandachtsgebieden ten aanzien van beperkte drooglegging
Bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006, functies en doelen water.

De bodem onder moerasgebieden is nat en klinkt minder dan de bodem in de omgeving. Dit leidt ertoe
dat natuurgebieden hoger dan de landbouwomgeving komen te liggen (peilhorsten) en bemoeilijkt het
vasthouden van water in natuurgebieden. Het is niet uit te sluiten dat op de lange termijn het ondoenlijk
wordt om bepaalde moerasgebieden of natte graslanden in stand te houden. Het Flevo-landschap sluit
niet uit dat op termijn de functie van sommige gebieden van groen zal wijzigen naar rode of eventueel
agrarische functies. Met de middelen die dit oplevert kunnen mogelijk het landschappelijk beeld van een
gebied behouden blijven (landgoederen) of nieuwe kansrijke gebieden worden aangekocht.
Het omgekeerde zal ook en waarschijnlijk vaker voorkomen. Akkerbouwgebieden die door de bodemdaling met een dermate hoge grondwaterstand te maken krijgen, dat de in Flevoland geldende droogleggingnormen voor landbouw niet meer gehaald kunnen worden en de traditionele Flevolandse teelten
niet meer rendabel zijn. Er zijn enkele gebieden in Flevoland waar op termijn functiewijziging nodig kan
zijn naar weideland, of in het uiterste geval naar natuur. Voor de landbouw betekent dit een verlies, maar
voor natuur en recreatie kan het nieuwe perspectieven bieden.
Het Flevo-landschap wil actief deelnemen aan discussie hierover en zoekt graag samen met partners in
gebiedsontwikkeling naar integrale oplossingen voor natuur en andere functies.
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3.3 Nieuwe oriëntaties op natuur
Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt maatschappelijke keuzes in kaart. Daartoe worden vanuit
verschillende visies op natuur en vanuit verschillende maatschappelijke opgaven vier oriëntaties op
natuur ontwikkeld. Deze oriëntaties en hun betekenis voor natuur en diverse maatschappelijke belangen
worden in de Natuurverkenning 2011 nader in beeld gebracht.

Oriëntatie 1: vitale natuur: natuur beschermt de biodiversiteit
Vanuit de visie dat natuur een intrinsieke waarde heeft,is het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit
de maatschappelijke opgave in deze oriëntatie. Het is hierbij niet van belang of de beschermde biodiversiteit van nut is voor de mens. Voor Nederland betekent het enerzijds dat ons handelen hier niet ten koste
mag gaan van de biodiversiteit elders, maar ook dat Nederland verantwoordelijk is voor de bescherming
van de natuur waarvoor ons land een bijzondere positie inneemt in Europa. Als die namelijk verloren
gaat, verdwijnt deze natuur uit een veel groter gebied dan Nederland alleen. Soorten en leefgebieden
waarvoor Nederland minder belangrijk is, kunnen desnoods uit Nederland verdwijnen. Recreatie is wel
mogelijk, maar komt duidelijk op de tweede plaats.
Oriëntatie 2: functionele natuur: natuur voorziet de mens van essentiële levensbehoeften
In deze visie is de mens afhankelijk van de diensten die de natuur levert. De natuur levert de maatschappij
duurzame oplossingen voor alledaagse zaken, wat is te verkiezen boven technische oplossingen. Zo
worden lucht, water en bodem gezuiverd door natuurlijke processen; afstromend water wordt vastgehouden door de vegetatie, zodat wateroverlast in steden wordt voorkomen; natuurlijke duin- en
kweldervorming helpen het lage land te beschermen tegen overstroming. De maatschappelijke opgave
die aansluit bij deze oriëntatie is het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Natuur staat dus
in dienst van de samenleving. Het natuurbeheer is erop gericht om de ecosystemen gezond te houden,
maar soortbescherming is geen doel op zich en soorten die geen grote rol spelen in het ecosysteem
hoeven niet per se behouden te worden.
Oriëntatie 3: beleefbare natuur: natuur zorgt voor een fijne leefomgeving
Deze oriëntatie gaat ervan uit dat mensen contact met natuur belangrijk vinden. De maatschappelijke
opgave is om de afstand tussen natuur en mens zo klein mogelijk te maken. Dit kan door natuurgebieden
rond de steden te ontwikkelen, waarin volop ruimte wordt geboden om te ontspannen. Wat verder van
de steden liggen de gebieden waar recreanten een korte vakantie kunnen doorbrengen. De natuur wordt
letterlijk naar de mensen gebracht. Alle natuurgebieden zijn volledig toegankelijk voor recreatief gebruik.
Bij de inrichting van gebieden is het niet van belang de biodiversiteit zo hoog mogelijk te maken, noch is
het van belang dat soorten inheems zijn.
Oriëntatie 4: inpasbare natuur: mens en natuur gaan overal prima samen
Deze oriëntatie op natuur is geformuleerd vanuit de visie dat natuur wel belangrijk is, maar dat mens en
economie belangrijker zijn. De maatschappelijke opgave die hierbij aansluit is het beperken van conflicten tussen natuur en economie. Mensen maken gebruik van de mooie natuur en de natuur biedt
ondernemers kansen: de groene omgeving biedt ruimte voor wonen en werken. Natuurbeheerders
stemmen hun doelen af op wat haalbaar en betaalbaar is zonder de omgeving met beperkingen te
confronteren. Het beschermen van soorten is niet van belang en dus hoeven er geen specifieke milieumaatregelen genomen te worden. Dit betekent dat soorten uit Nederland kunnen verdwijnen. In de
natuurgebieden kunnen economische activiteiten – zoals wonen, recreëren en energieproductie –
mogelijk zijn. Rondom natuurgebieden worden ondernemers niet gehinderd door natuurwetgeving. Op
plekken die tijdelijk niet nodig zijn kan tijdelijke natuur worden ontwikkeld, die weer verdwijnt als het
gebied nodig is.
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4. De visie op natuurbeheer bij Het Flevo-landschap
Vanuit haar doelstellingen stelt Het Flevo-landschap in haar visie op natuurbeheer twee natuuroriëntaties
centraal:
• vitale natuur voor biodiversiteit
• beleefbare natuur voor mensen
In de visie van Het Flevo-landschap zijn deze beide invalshoeken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
mens is verantwoordelijk voor behoud van biodiversiteit en de samenleving heeft de zorg hiervoor deels
aan Het Flevo-landschap toevertrouwd. Mensen moeten echter wel betrokkenen zijn en blijven bij de natuur om de waarde ervan te kunnen erkennen.
Gezien de ligging van Flevoland in de West-Europese delta en de aard van de Flevolandse natuur, kiest
Het Flevo-landschap binnen de oriëntatie natuur voor biodiversiteit primair voor de natuurtypen
behorend tot de deltanatuur. Streven naar klimaatbestendigheid en samenhang tussen natuurgebieden
is hierbij belangrijk, evenals anticiperen op bodemdaling.
In veel gevallen zullen biodiversiteit en natuurbeleving goed kunnen samengaan, maar niet altijd.
Daarom wordt per natuurgebied een keuze gemaakt of biodiversiteit dan wel beleving prioriteit krijgt.
Deze keus wordt bepaald aan de hand van factoren als kansen die de abiotiek biedt, de ligging ten
opzichte van andere natuurgebieden, de nabijheid van bevolkingscentra en recreatiegebieden.
Natuurbeheer is afhankelijk van continuïteit, zowel in beheervormen als in financiering. Door gebieden
ruimer open te stellen voor natuurbeleving en recreatie ontstaan er meer kansen om de natuur verantwoord uit te nutten. Dit biedt mogelijkheden voor inkomstenbronnen (verdienmodellen), die kunnen
bijdragen aan de noodzakelijke financiële continuïteit. Ook hierin zal de keuze per natuurgebied worden
gemaakt, afhankelijk van de draagkracht van het gebied.
De beide centrale oriëntaties worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. De oriëntaties functionele
natuur en inpasbare natuur zijn meer op de achtergrond aanwezig en zullen kort worden toegelicht. Zij
kunnen als het ware meeliften op de twee centrale natuuroriëntaties.

4.1 Natuur voor biodiversiteit van de delta
Flevoland maakt deel uit van de Noordwest-Europese delta. Dit levert natuur op van open water,
moerassen, rietlanden, slikken, graslanden, duinvalleien en bossen. Natuur die niet op zichzelf staat maar
in sterke mate afhankelijk is van interacties: met andere natuurgebieden op het land, met de natuur van
de grote wateren, en zelfs internationaal via bijvoorbeeld de trekroutes van vogels. Als natuurbeheerder
geeft Het Flevo-landschap deze gebiedseigen natuur prioriteit.
De deltanatuur van Flevoland is bij uitstek dynamisch van aard en nog lang niet volwassen. De kolonisatie
door soorten van het oude land is nog niet voltooid. Veel planten- en diersoorten van met name oudere
bossen hebben Flevoland nog niet bereikt. Zo wordt de boommarter pas sinds enkele jaren regelmatig in
bossen aangetroffen. In onze bossen zijn pionierplanten als brandnetel nog volop aanwezig, en moeten
we nog wachten op planten van volwassen bos als bosanemoon. En dat geldt ook voor vlinders en
libellen. Het aantal soorten in Flevoland kan dus nog aanzienlijk toenemen. De natuurbeheerder probeert
daar toe bij te dragen door de juiste leefomstandigheden te scheppen in bij voorkeur robuuste natuurgebieden. Minstens zo belangrijk is echter de samenhang van en de verbindingen tussen natuurgebieden
zoals in de Ecologische Hoofdstructuur, zodat soorten Flevoland kunnen bereiken.
Tegelijkertijd willen we juist in Flevoland de pionierstadia van natuur koesteren. Veel soorten van deltanatuur zijn hieraan gebonden. De enorme aantallen roofvogels en moerasvogels uit de ontginningstijd
van Flevoland zijn legendarisch. De voormalige Zuiderzee was en de huidige Flevolandse wateren en
natuurgebieden zijn van groot belang voor trekvogels. Flevoland is van belang voor de internationale
biodiversiteit. Veel natte gebieden maken dan ook deel uit van het Europese Natura 2000 netwerk en de
EHS.
Ecologisch gezien zijn sommige moerasgebieden in Flevoland al aan het verouderen. Na de inrichting van
de polders is de waterdynamiek verdwenen en de drooglegging gericht op landbouwkundig gebruik. In
de natuurgebieden is de bodem minder ingeklonken, waardoor sommige moerassen inmiddels hoger
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liggen dan de landbouwomgeving en gericht waterbeheer vragen om de natte stadia in stand te houden.
Biodiversiteit wordt mede bepaald door wereldwijde processen als klimaatverandering. Een stijgende
temperatuur, wijzigende neerslagpatronen en verloop van seizoenen, hebben grote impact op het leven
van planten en dieren. Samenhang van natuurgebieden wordt belangrijker dan ooit, zodat de verspreidingsgebieden en trekgebieden van soorten zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
Voor de natuurgebieden in het door de mens gemaakte Flevoland is een goede waterhuishouding
belangrijk.

4.2 Beleefbare natuur om van te genieten
Het Flevo-landschap huldigt met veel onderzoekers de opvatting dat natuur belangrijk is voor mensen.
Nederlanders brengen gemiddeld zo’n acht uur per week buiten door, vaak in de vorm van een ommetje
of uitstapje in de natuur. Natuur zorgt voor ontspanning. Simpelweg door er even tussenuit te zijn, door
een eindje te wandelen, te fietsen of te sporten, of te genieten van het planten- en dierenleven. Steeds
meer mensen willen zich ook zelf inzetten voor de natuur. Omdat zij het belangrijk vinden of gewoon een
leuke besteding van hun vrije tijd.
Bijna alle natuurgebieden van Het Flevo-landschap zijn opengesteld voor recreatief medegebruik. Dat
betekent dat er overal gewandeld en vaak ook gefietst kan worden. Alleen wanneer natuur kwetsbaar is
of een gebied gevaarlijk is om te betreden, wordt een natuurgebied afgesloten voor publiek. Meestal is
het dan wel weer mogelijk om van enige afstand naar te kijken. Zo zijn de weidevogels in het Greppelveld
vanaf het historisch Havenhoofd te bewonderen.
Een aantal gebieden is of wordt speciaal ingericht voor natuurbeleving. Natuurpark Lelystad is daarvan
een goed voorbeeld. Voor de Pampushout is de ontwikkeling tot stadsbos ingezet. Deze gebieden kennen een hogere dichtheid aan goed begaanbare wandel- en fietspaden, meer voorzieningen als bankjes
en informatiepanelen, en een intensiever onderhoud. Ook aan de jeugd wordt gedacht door de aanleg
van natuurlijke speelgelegenheden zoals in het Urkerbos. Als de bosgebieden daartoe ruimte bieden, zijn
ook ruiterroutes of mountainbike-trails mogelijk, mits de gebruikers hun steentje bijdragen.
Met de groei van de bevolking van Flevoland zal de behoefte aan natuurrecreatie groeien. Het Flevolandschap kiest er bewust voor om actief te zijn in natuur dichtbij bevolkingscentra en recreatiegebieden.
Natuurbeleving en –recreatie zijn daar doorgaans leidend in het beheer. Dit betekent overigens niet dat
natuurwaarden geen kans op ontwikkeling meer hebben. Ook in deze situaties is het beheer gericht op
kwalitatief goede natuur.

4.3 Functionele natuur voor behoeften van de mens
Vanzelfsprekend levert de natuur in Flevoland ook ecosysteemdiensten als vastleggen van CO2, zuivering
van lucht en buffering van water. Groen in de stad zorgt voor een gematigder en zuiverder leefomgeving.
In Flevoland is de ecosysteemdienst van natuurlijke predatoren die plagen in de landbouw voorkomen,
belangrijk. Biologische landbouw vestigt zich om die reden vaak dichtbij natuurgebieden en Het Flevolandschap heeft ook een voorkeur voor biologische landbouw bij samenwerking in de natuur. Samenwerking met agrarische natuurverenigingen kan deze ecosysteemdienst beter tot zijn recht laten komen.
De voor Flevoland kenmerkende landschappelijke beplantingen bieden oriëntatie en beschutting in de
open ruimte, en leefruimte voor natuurlijke plaagbestrijders.

4.4 Inpasbare natuur
Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat economische functies als wonen, werken en
recreëren zich ontwikkelen in harmonie met de natuur of de natuur zelfs versterken. Het Flevo-landschap
participeert in processen gericht op gebiedsontwikkeling en doet dit vanuit het perspectief van natuur
en landschap. De oostkant van Dronten is zo’n gebied, waar kleinschalige recreatieve ontwikkeling kan
samengaan met uitbreiding van de natuur. Ook in de ontwikkeling van Almere Oost ziet Het Flevolandschap kansen voor integrale ontwikkeling van natuur en landschap, wonen en werken.
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5. De aangrijpingspunten voor natuurbeheer
5.1 Natuurbeheer voor biodiversiteit
De natuur in Nederland is in sterke mate door de mens beïnvloed en vaak zelfs ontstaan als vervolg op
menselijke ingrepen. Flevoland is daar exemplarisch voor. Desondanks zijn het natuurlijke processen die
de natuur tot leven brengen en zijn verschijningsvorm geven. In het ideale geval is natuurbeheer niet
nodig, de natuur doet zelf het werk. In de gebieden van Het Flevo-landschap ontbreken echter de vereiste
natuurlijke dynamiek en de benodigde schaal. De inrichting en de waterhuishouding van Flevoland zijn
bovendien kunstmatig. Actief beheren van natuur is nodig om de aanwezige biodiversiteit in stand te
houden en verder te ontwikkelen..
In het beheer van natuur kunnen verschillende aangrijpingspunten, verschillende strategieën worden
gekozen. Het Flevo-landschap hanteert daarbij een volgorde van natuurlijk naar kunstmatig, van groot
naar klein. De mate van natuurlijkheid is hiervoor het criterium. De natuur moet zoveel mogelijk zelf
het werk doen, de natuurbeheerder helpt daarbij. Dus liever een natuurlijk proces stimuleren dan een
maatregel voor een specifieke soort nemen, hoewel ook dat laatste noodzakelijk kan zijn. De volgorde
van voorkeur is dan ook: ruimte voor natuurlijke processen, complete ecosystemen, leefgebieden, en als
laatste soortenbescherming.
Voor deltanatuur wordt bij voorkeur gekozen voor het geven van ruimte aan natuurlijke processen. Het
gaat dan om overstroming, slibtransport, brand en dergelijke. In Nederland en ook in Flevoland is
vanwege veiligheid en schaal geen ruimte voor grootschalige natuurlijke processen, maar kunnen wel
beheermaatregelen worden genomen die in dezelfde richting werken. In het moerasgebied Lepelaarplassen ligt toelaten van overstroming niet voor de hand, maar wordt wel gewerkt aan een waterhuishouding die de natuurlijke loop van de seizoenen volgt, ’s winters hoog en ’s zomers lager.
Het Flevo-landschap streeft naar zo compleet mogelijke ecosystemen. Zo is het ecosysteem van een
wetland niet compleet zonder een halfnatuurlijk grasland of een ruigte. In een bos horen ook open
plekken en water te zijn. Op deze manier liggen broed-, rust- en foerageerbiotoop dicht bij elkaar, wat
de ecologische waarde vergroot. Deze wens tot compleetheid geldt op de schaal van een individueel
natuurgebied als de Lepelaarplassen, maar ook op de grote schaal van het IJsselmeergebied. Vanuit de
wens tot compleetheid is het vanzelfsprekend om natuurgebieden altijd in relatie tot hun omgeving te
beschouwen.
Wanneer de omstandigheden voor specifiek één soort of een soortengroep moeten worden verbeterd,
richt het beheer zich op leefgebieden. Daarbij richt het beheer zich er op om aan zoveel mogelijk eisen
van de betreffende groep planten of dieren tegemoet te komen. Voorbeelden zijn vogels als de weidevogels van het Greppelveld en de planten van natte duinvalleien in het Staartreservaat. In de praktijk
hebben vaak ook andere soorten profijt van de beheermaatregelen in een specifiek leefgebied.
Er zijn soorten die specifieke soortenbescherming behoeven omdat ze bedreigd zijn. In die gevallen
wordt het beheer in kleinschalig maatwerk gericht op die soort, bijvoorbeeld een orchideeënstandplaats,
een oeverzwaluwwand of nestkasten voor de kerkuil.

Landschap en cultuurhistorie
Het Flevo-landschap is terreinbeheerder en dat betekent dat natuur niet altijd het primaat heeft in het
beheer. Bij een cultuurhistorisch zeer waardevol gebied als Schokland is behoud van archeologie en
landschap leidend en kan natuur zich slechts ontwikkelen binnen de kaders die cultuurhistorie stelt. Op
vergelijkbare manier kunnen landschappelijke waarden leidend zijn in het beheer zoals bijvoorbeeld langs
de Vogelweg of in het landschapskunstwerk De Aardzee.
De wegbeplantingen, houtwallen en struwelen hebben naast een landschappelijke ook een ecologische
waarde. Ze vormen samen met tochtstroken de haarvaten van het natuurnetwerk. Ze zijn van belang
voor vleermuizen maar ook voor vogels van halfopen natuur en bieden leefgebied aan insecten als
vlinders. Veel plantensoorten verspreiden zich via de wegbermen.
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5.2 Natuurbeheer voor natuurbeleving
Net zoals er voor op natuurwaarden gericht beheer een aantal aangrijpingspunten is, is dit ook voor op
natuurbeleving gericht beheer het geval. Natuurrecreatie stelt namelijk specifieke eisen aan de inrichting
en het beheer van natuurgebieden.
Beleving neemt in recreatief gebruikte natuur een grote plaats in. De inrichting van het terrein moet
daartoe uitnodigen met een afwisseling van openheid en dekking, zichtlijnen en uitkijkpunten. Natuur
moet de zintuigen prikkelen en mag wat avontuurlijk zijn. Mensen willen en moeten geïnformeerd
worden. Terreinbebording wijst bezoekers op de noodzakelijke spelregels in een gebied. Informatie over
wat in een gebied te doen en te beleven is, gebeurt via informatiepanelen, maar ook in de bezoekerscentra en via de website. Persoonlijk contact via de terreinbeheerder of vrijwilligers werkt het beste zoals
blijkt tijdens de vele excursies die Het Flevo-landschap organiseert.
Comfort is een ander aspect van recreatiegericht natuurbeheer. Paden en wegen moeten goed begaanbaar zijn. Speelweides en bermen van wegen en paden worden dan ook in veel hogere frequentie
gemaaid dan natuurlijk grasland. Recreanten stellen banken en picknickplaatsen op prijs. In grotere
gebieden is route-informatie nodig; lang niet iedereen vindt het prettig om te verdwalen. Zwerfvuil dient
te worden verwijderd.
Veiligheid is een belangrijk randvoorwaarde. Er mogen niet zomaar takken uit bomen vallen. Niet overal
is het veilig om te zwemmen. Mensen moeten worden voorgelicht over de risico’s van bijvoorbeeld
tekenbeten. Met het oog op de sociale veiligheid kan toezicht nodig zijn.
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6. Uitwerking naar de beheerpraktijk
6.1 Verwerving en vervreemding
Zoals uit voorgaande hoofdstukken blijkt is het natuurbeheer van Het Flevo-landschap een combinatie
van inspanningen gericht op natuur en natuurbeleving. Dat begint al bij de verwerving van terreinen. Het
Flevo-landschap geeft bij verwerving van nieuwe gebieden prioriteit aan gebieden die in of aansluitend
aan de EHS en Natura-2000 gebieden liggen, en/of liggen in de nabijheid van bevolkingscentra, en/of
kenmerkend zijn voor Flevoland.
Functieverandering en/of vervreemding van natuur kan eveneens aan de orde zijn. Wanneer de waterhuishouding in een natuurgebied niet goed geregeld kan worden, of wanneer successie te sterk is om
het huidig natuurtype in stand te houden, kan besloten worden om het natuurtype te wijzigen, en als dat
niet mogelijk is de natuurfunctie te wijzigen in een rode of agrarische functie. De middelen die daarmee
beschikbaar komen, kunnen worden behouden om het nieuwe natuurtype of het landschappelijk beeld
te bewaren (landgoed) of worden aangewend voor aankoop van nieuw natuurgebied elders.

6.2 Beheer in de praktijk
In de praktijk van Het Flevo-landschap staat een aantal vormen van beheer centraal. De hoofdlijnen
worden hier beschreven. In de beheerplannen per gebied vindt de invulling plaats. Daarbij vindt differentiatie in aard en intensiteit van het beheer plaats afhankelijk van doel en waarde van het gebied. Voor de
meeste natuurtypen is continuïteit in beheer voorwaarde voor ecologische kwaliteit.

Peilbeheer
De waterhuishouding is voor veel deltanatuur de sleutel. Het gaat om voldoende water in het juiste
seizoen en bij voorkeur van goede kwaliteit. En dat is niet eenvoudig in een landbouwomgeving met
kunstmatige waterstanden. Met een uitgekiend peilbeheer wordt de waterhuishouding in moerasgebieden en natte graslanden zo goed mogelijk geregeld. In een aantal gebieden, waaronder de Lepelaarplassen en het Greppelveld zal in het kader van TOP-verdroging de waterhuishouding worden verbeterd.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met het waterschap Zuiderzeeland.
Moerasbeheer
Het Flevo-landschap ziet haar moerasgebieden als schakels in de natuur van en rond de grote wateren.
Het is dan ook van belang dat ze verbonden blijven met die grote wateren en met de andere binnendijkse
moerassen. Ecologische verbindingszones bijvoorbeeld langs dijken en vaarten spelen daarin een rol.
Moerassen hebben van nature de neiging te verlanden en door te ontwikkelen tot wilgenbos (successie). De pionierstadia van moerassen als open water, slikranden en rietvelden zijn echter ecologisch zeer
waardevol voor steltlopers en moerasvogels. Handhaven van de dynamiek en jonge stadia is daarom
belangrijk. Hierbij kan worden gekozen tussen jaarlijks beheer en cyclisch beheer. Bij jaarlijks beheer gaat
het om peilbeheer, begrazing, en/of maaien van vegetatie. Bij cyclisch beheer wordt de vegetatie met
tussenpozen van jaren teruggezet of wordt het maaiveld verlaagd. De keuze voor jaarlijks en/of cyclisch
beheer wordt in principe bepaald door de potenties en ecologische waarde van het gebied, maar vaak
ook door de haalbaarheid van maatregelen.
De Kamperhoek en het Toppad Urk zijn moerassen waarin met een combinatie van jaarlijks en cyclisch
beheer reeds goede resultaten zijn behaald. Voor de Lepelaarplassen worden de gewenste maatregelen
voor behoud van dynamiek beschreven in het Natura 2000 beheerplan.

Graslandbeheer
Weidevogels zijn van oorsprong vogels van overstromingsvlakten en kwelders, die zich hebben gevestigd
op natte, voedselrijke graslanden, de weilanden. Het Flevo-landschap ziet de natte graslanden net als de
moerassen als schakels in de deltanatuur. Schakels waarvoor voldoende water aanwezig moet zijn en die
verbonden moeten zijn met de binnendijkse moerassen en de buitendijkse waternatuur. Enkele voorbeelden zijn de graslanden van Lepelaarplassen, de Kamperhoek , het Greppelveld en de nieuwe natuur bij
Rotterdamse Hoek.
Het natuurbeheer van deze graslanden richt zich op de belangrijkste eisen die zij stellen: plasdras in het
voorjaar op een voedselrijke bodem met onder meer regenwormen voor de oudervogels afgewisseld met
14

Visie op natuurbeheer Het Flevo-landschap

kruidenrijk schraler grasland met insecten voor de jongen.In de omgeving van een aantal weidevogelgebieden liggen gebieden met agrarisch natuurbeheer gericht op weide- en/of akkervogels. Het
agrarisch beheer door boeren en het natuurbeheer van Het Flevo-landschap kunnen elkaar aanvullen. Het
Flevo-landschap werkt daarin samen met de agrarische natuurverenigingen.
Waar de bodem zandiger en dus schraler is, zijn er goede potenties voor botanische waarden. Dit is het
geval op plaatsen waar pleistoceen zand of voormalige stranden of schoorwallen aan de oppervlakte
liggen. Hier bestaat het beheer vooral uit verschralen: maaien en afvoeren van de vegetatie. Voorbeeldgebieden zijn de Beschermde Natuurmonumenten Staartreservaat en Toppad bij Urk, en het Knarbos.

Geïntegreerd bosbeheer
Het Flevo-landschap droomt ervan dat haar bossen over enkele decennia rijke bossen zijn voor zowel
biodiversiteit als voor natuurbeleving. Bossen met oude en jonge bomen, en veel variatie in structuur en
habitats. Bossen waarin vaak nog wel het verleden als polderbos zichtbaar is, maar die ook verrassende
belevingsruimte bieden aan recreanten.
Een groot deel van de populierenbossen wordt daartoe geleidelijk omgevormd tot bossen met duurzame
houtsoorten. Bij dit bosbeheer zijn zowel natuurkwaliteit als recreatieve kwaliteit punt van aandacht.
Denk bijvoorbeeld aan staand dood hout voor holenbroeders en grote vrijstaande bomen voor beleving.
De bossen zullen zo veel gevarieerder worden. Oogsten van hout is spin-off en niet het primaire doel.
Bossen waarin al flinke stappen zijn gezet zijn het Schokkerbos, het Urkerbos, het Knarbos, het Tollebekerbos en de Pampushout.

Beheer van landschapselementen
Om wegbeplantingen, houtwallen, hagen en struwelen vitaal te houden is beheer noodzakelijk, zowel
van de beplanting als de grasbermen.
Bomen langs wegen worden opgekroond met het oog op de veiligheid en licht voor de bodemvegetatie.
Speciale aandacht vragen wegbeplantingen bestaande uit iepen, wilgen en populieren. De houdbaarheid van deze wegbeplantingen is beperkt als gevolg van iepziekte (zoals langs de Ooievaarweg) en de
beperkte levensduur van wilg en populier (Vogelweg).
Houtwallen, heggen en struweel zoals aanwezig in De Wildwallen, het Heggenlandschap en het Knargebied worden periodiek afgezet om te voorkomen dat ze doorschieten tot bosjes, en hun ecologische en
landschappelijke functie verliezen.
Archeologisch beheer
Op en rond Schokland zijn de archeologische waarden groot. Hier vindt beheer plaats met aangepaste
lichte apparatuur onder deels zeer natte condities.
Recreatiebeheer
Zorgen voor een goede staat van onderhoud voor recreatief medegebruik vraagt een intensief beheer.
Ongeveer een kwart van de beheerinspanning van Het Flevo-landschap wordt besteed aan recreatiebeheer. Het gaat om uiteenlopende activiteiten.
• Beheer van wegen en fiets- en wandelpaden: zorgen voor veiligheid door jaarlijkse inspecties van
bomen langs paden, zonodig opkronen en snoeien van bomen, het frequent maaien van de bermen.
In een aantal gevallen onderhoudt Het Flevo-landschap ook zelf fietspaden, een taak die eigenlijk bij
de overheden thuishoort.
• Beheer van recreatieve voorzieningen: maaien van speelweides en picknickplekken, onderhoud van
recreatiemeubilair, steigers, vogelkijkhutten, terreinbebording e.d.
• Ontwikkeling en aanleg van gemarkeerde of beschreven routes voor wandelaars, fietsers en andere
gebruikersgroepen.
• Voorlichting en publieksbegeleiding: verzorgen van excursies, overleg met gebruikers over beheermaatregelen, verstrekken van informatie via informatiepanelen, website en folders, en niet te vergeten de bezoekerscentra.
• Toezicht en controle; helaas vinden er ook ongewenste zaken in natuurgebieden plaats zoals illegaal
storten van afval, dealen en prostitutie. Samen met gemeenten, politie en stichting Faunabeheer
wordt gepoogd daartegen opgetreden.
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6.3 Tot slot
Het Flevo-landschap is een professionele natuurbeheerder, die niet alleen kwaliteit nastreeft, maar ook
samenwerking op prijs stelt en bedrijfsmatig werkt. Het Flevo-landschap beschikt over drie eigen beheerteams die het overgrote deel van het natuur- en recreatiebeheer uitvoeren. Daarnaast zijn andere partijen
betrokken.

Samenwerking
Waar speciale apparatuur nodig is (bijvoorbeeld voor slootonderhoud of boswerk) of meer capaciteit
nodig is dan de organisatie zelf heeft, worden aannemers ingeschakeld. Bij zeer arbeidsintensieve werkzaamheden als bosrandbeheer en monitoring ontvangt Het Flevo-landschap steeds vaker welkome hulp
van vrijwilligers.
Het Flevo-landschap verpacht delen van natuur, waar lichte vormen van landbouwkundig gebruik
gewenst zijn. Een voorbeeld is begrazing in de Natte graslanden van de Lepelaarplassen. Op Schokland
maaien boeren het gras in de hydrologische zone voor hun vee. In de pachtcontracten worden dan de
beheermaatregelen vastgelegd, die de agrariër uitvoert en die voor zijn bedrijfsvoering een zeker rendement opleveren.
Beheer van pure recreatievoorzieningen als campings en horeca is niet de deskundigheid van Het Flevolandschap. De exploitatie van deze voorzieningen wordt uitbesteed aan recreatieondernemers.
Certificering
Het Flevo-landschap is een professionele terreinbeherende organisatie. Dit betekent dat
gebruik kan worden gemaakt van de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Om de overheid de garantie
te bieden dat de middelen goed aangewend worden, heeft Het Flevo-landschap certificering aangevraagd. Basis voor deze certificering is dat Het Flevo-landschap voor natuurbeheer werkt met een
zesjarige cyclus van visievorming, beheerplanning, beheeruitvoering, monitoring en evaluatie en een
jaarlijkse werkplanning en -evaluatie.
Investeringen
Het Flevo-landschap is voor beheer en verwerving grotendeels afhankelijk van beheervergoedingen en
subsidieregelingen. Daarnaast kan Het Flevo-landschap dankzij bijdragen van derden en eigen inkomsten
tot op zekere hoogte zelf investeren in de natuurgebieden.
Een belangrijk criterium bij het doen van eventuele investeringen is “verbinden”.

•

•
•

Verbinden van natuur in ruimtelijke zin door vergroting van bestaande gebieden of aanleg van verbindingszones, bijvoorbeeld uitbreiding van het moeras in de Kamperhoek, verwerving van de kavels
tussen het Urkerbos en de dijk, versterking van de ecologische verbindingszone langs de Oostvaardersdijk, aanleg van het Oostvaarderswold. Maar ook op kleinere schaal door aanleg van natuurlijke
overgangen tussen bos en agrarisch land.
Verbinden in temporele zin door continuïteit van het geïntegreerd bosbeheer, zodat de bossen voor
bezoekers en biodiversiteit rijk kunnen worden. Bijvoorbeeld Knarbos, Larserbos, Reve-Abbertbos en
Pampushout.
Verbinden van mensen met natuur: beleefbaar maken en ontwikkelen van publieksvoorzieningen in
natuurgebieden die veel bezoekers (kunnen) trekken, zoals Natuurpark Lelystad, de Pampushout en
Schokland.

Tegelijkertijd zijn er knelpunten in de financiering van het natuurbeheer te benoemen. Er zijn enkele beheerinspanningen en –voorzieningen waarvoor geen structurele financiële dekking beschikbaar is.
• Arbeidsintensieve vormen van beheer als verschralingsbeheer in graslanden en moerassen, en het
geïntegreerde beheer voor de verdere ontwikkeling van bossen.
• Het groot onderhoud van recreatieve infrastructuur, met name fietspaden, wandelpaden en informatievoorziening in het veld.
• De zogenaamde stille lasten in de vorm van duikers, bruggen en beheergebouwen. Deze zijn destijds
om niet overgedragen naar Het Flevo-landschap en naderen deels het einde van hun levensduur.
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