Flevolandnatuur
met een Plus

Voorstellen van Staatsbosbeheer voor het Programma
Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland
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Onze ambitie
Nieuwe natuur regio-specifiek organiseren met ideeën uit het gebied. Deze aanpak van
de provincie Flevoland spreekt ons zeer aan. Als beheerder van belangrijke stukken
natuur zien wij kansrijke ontwikkelmogelijkheden. Zeker om die met andere partijen op te
pakken. Wij voelen de toenemende behoefte van inwoners en bezoekers om de natuur in
Flevoland direct en van dichtbij te kunnen ervaren. Ook zien wij dat de geplande stedelijke
ontwikkeling om groen voor de toekomst vraagt en dat het nu zaak is om daarvoor de basis
te leggen.
In het kader van het Programma Nieuwe Natuur kiest Staatsbosbeheer voor een aanpak
die het meeste rendeert. Wij leggen daarom de nadruk op de ontwikkeling van natuur en
multifunctionele landschappen in zuidelijk Flevoland. Daarmee sluiten wij aan op recente
overheidsinvesteringen en de stedelijke ontwikkeling. Daarnaast willen wij andere partners
uitnodigen om samen, elders in de provincie, nieuwe natuur realiseren. Onze ambitie is om
ca. 600 ha. nieuwe natuur te realiseren en daarin de bestaande compensatieopgave mee te
nemen.
Wij presenteren u graag (boekje vind ik niet zo’n passend woord) onze voorstellen voor
nieuwe natuur met een plus. Natuur plus recreatie, natuur plus ondernemers, plus educatie,
plus stadsontwikkeling, plus klimaatadaptatie. Kortom natuur van en voor mensen, voor nu
en in de toekomst.

Onze aanpak
Staatsbosbeheer staat voor beschermen, beleven en benutten van natuur. In onze
optiek sluit nieuwe natuur bij voorkeur aan op bestaande gebieden. Hiermee komt er
zicht op grote eenheden natuur, natuur die tegen een stootje kan. Daarbinnen kunnen
lichtgroene en donkergroene gebieden worden onderscheiden. De lichtgroene gebieden
kunnen als multifunctionele zones de overgang vormen naar het stedelijk gebied. Zij
kunnen ook verweven zijn met de meer beschermde donkergroene natuurgebieden.
Gebiedsvoorstellen zijn zo ontworpen dat reeds gedane investeringen, zoals de verwerving
van landbouwgronden en investeringen in recreatieve infrastructuur, kunnen renderen.
De film de Nieuwe Wildernis, de stedelijke ontwikkeling van Almere en de EDEN Award laten
zien dat Flevoland in een stroomversnelling zit. Daar willen we op inspelen. De komst van de
Floriade in 2022 biedt daarbij extra kansen voor de ontwikkeling van het Horsterwold en het
Oostvaardersplassengebied als satelliet-locaties.
De ambitie van slimme natuurcombinaties is om andere verdienmodellen te ontwikkelen
waarbij gebruikers en ondernemers in de regio kunnen profiteren van de opbrengsten.
Staatsbosbeheer wil de nieuwe samenwerkingsvormen benutten om (een deel van) de
beheers- en onderhoudskosten af te dekken. Bij de ontwikkeling van plannen creëren wij
ruimte voor private initiatieven.
In ons voorstel geven wij invulling aan de compensatieopgave natuur voor Flevoland.
Aangezien de meeste ruimtelijke ontwikkelingen destijds ten koste gingen van gronden
van Staatsbosbeheer en de gemaakte afspraken met onder andere de gemeente Almere,
voelen wij ons in hoge mate verantwoordelijk voor een waardevolle invulling van deze
compensatieopgave.

en strategie
Een deel van de hier voorgestelde ontwikkelingen zijn op de korte termijn te realiseren.
Een ander deel is een kwestie van langere adem. De keuzes maken we echter voor de
lange termijn. Flevoland kan over 10 jaar bogen op een afwisselender landschap en een
uitgebreidere natuur. Dat zal de uitstraling van deze groene provincie ten goede komen. Ook
zijn de economische opbrengsten uit natuur zijn gestegen, waarbij vooral de recreatiesector
een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt . Natuur in Flevoland is robuust en aantrekkelijk.
We nodigen u uit u onze gebiedsvoorstellen te lezen.
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De kop op het
Horsterwold
Het Horsterwold is met 3700 ha. het grootste loofhoutbos in Nederland en het meest
bijzondere bos van Flevoland. Uniek door de schaal van het bos, kan het in het Horsterwold
nog écht stil en donker zijn. Hier kunnen bezoekers struinen, de paden verlaten en ook na
zonsondergang de natuur beleven. De wildernis kan hier van zeer dichtbij ervaren worden.
Het oorspronkelijke productiebos is de laatste jaren omgevormd tot een meer natuurlijk
gebied met veel ruimte voor recreatie. Het Horsterwold biedt mogelijkheden voor iedereen
van rustige fietsers tot de meer actieve outdoor avonturiers. De recreatie wordt aan de
randen geconcentreerd waardoor natuurliefhebbers in de Stille Kern hun hart kunnen
ophalen. Onze visie en investeringen zijn in 2013 gewaardeerd met de toekenning van de
EDEN AWARD
Boswachter
Hans-Erik Kuypers:
“Kom naar het Horsterwold en
treedt buiten de
geijkte paden
en ervaar de
donkerte na
zonsondergang.
Ontdek en ervaar
deze Veluwe van de toekomst
op jouw manier.”

Staatsbosbeheer wil meerwaarde geven aan het gebied
door een aantal aanpassingen in het gebied en door een
aantal slimme uitbreidingen. Daarmee spelen wij in op de
toenemende recreatievraag en willen we landschappelijk
aansluiten op de in gang zijnde herinrichting. De
belangrijkste uitbreiding betreft het inrichten van reeds
verworven gronden in de noordwestelijke zone als bos.

Partners:
++ Gemeenten Zeewolde
++ Gemeente Almere
++ Natuurmonumenten
++ Vaarrecreatie, ANWB
++ Waterschap
++ (Nieuwe) Ondernemers
++ Agrariërs
++ Zorginstelling

Uitwerking Horsterwold
Staatsbosbeheer wil op de gronden ten noordwesten van het Horsterwoldt starten met
aanleg van bos om zo te voorzien in de gehele compensatieopgave bos van 110 ha van de
provincie Flevoland. Het bos creëert mogelijkheden om deze plek op termijn een regionaal
recreatief transferium te ontwikkelen. Daarmee wil Staatsbosbeheer het toenemend aantal
recreanten uit de wijdere omgeving opvangen en kan de Stille Kern haar waarden behoud.
De uitbreidingszone bos sluit aan op de plannen voor een verbinding naar het Oosterwold
en de Grote Trapper (het fietspad over de Grote Trap) die ons naar het noorden leidt. Op de
langere termijn is hier ruimte voor initiatieven van ondernemers uit de recreatieve sector
en de zorg. Op kortere termijn zullen wij in het gebied rondom de Parel een meer lokaal
georiënteerd toeristisch knooppunt ontwikkelen. Daarvoor is reeds een uitkijkpunt voorzien
en worden gronden uit de EHS gehaald om horeca en verblijfsrecreatie meer kansen te
bieden.
Daarnaast willen wij inzetten op het creëren van een verbinding van het Horsterwold naar
het Hulkensteinse bos. Daarmee beogen wij een ecologische en recreatieve impuls aan beide
gebieden. Wij kiezen daarbij voor een ruime groenzone waarin ook een fietspad kan worden
opgenomen. Dat beschouwen wij als meer een inrichting en kwaliteitsinvestering dan een
grondopgave.
Verder biedt de gebiedsontwikkeling langs de Randmeren kansen. Aanleg van natuur
aan de oostzijde van de gemeente Zeewolde creëert een uitloopgebied voor de daar
geplande nieuwe woonkern. Dit gebied zou het Horsterwold en het Harderbos meer met
elkaar in verbinding brengen wat ecologisch en landschappelijk interessant is. De plannen
van de gemeente Zeewolde en het waterschap om het Wolderwijd om de Hoge Vaart
via een nieuwe vaarweg en sluiscomplex te verbinden met het Wolderwijd zien wij met
belangstelling tegemoet. Die plannen geven extra aanleiding om het gebied rondom de
Hoge Vaart landschappelijk en ecologisch extra aantrekkelijk in te richten, met op termijn
mogelijk extra voorzieningen voor de waterrecreatie.

mogelijk in eigendom

Oosterwold/Eemvallei Trekkers:
1. Flevolandschap
2. Almere
3. Staatsbosbeheer

groene motor
casco

grondbank, samen met
ontwikkelaars

stepping stones-verbinding Horsterwold en Oosterwold

De Eemvallei:

groene motor van het Oosterwold
Het Oosterwold wordt ontwikkeld als een unieke combinatie van stad, natuur en landbouw.
De traditionele planvorming en inrichting wordt losgelaten. Er is ruimte voor nieuwe
initiatieven van toekomstige bewoners en bedrijven, georganiseerd als organische groei.
Zoals veel ontwikkelingen in de provincie Flevoland zich zien wij ook hier een onderscheid
tussen een pioniersfase en een inrichtingsfase. In de beginfase moet je de basis, het
casco creëren. De ontwikkeling van natuurlijk groen kost tijd en daarom ondersteunt
Staatsbosbeheer de ambitie van de gemeente Almere om een snelle start te maken met de
aanleg van de Eemvallei. Daarmee wordt het straks ook echt aantrekkelijk voor bedrijven en
bewoners om zich te vestigen.
Het Oosterwold betekent echter meer voor
Staatsbosbeheer. De nieuwe manier van
gebiedsontwikkeling vraagt ook om een andere rol. Wij
zullen ons in dit gebied meer als facilitator en aanjager
van groene ontwikkelingen moeten profileren dan als de
traditionele beheerder en eigenaar. Wij stellen graag onze
kennis daarvoor ter beschikking en zullen actief op zoek
gaan om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen
met interessante marktpartijen.

Boswachter
Thijmen van Heerde:
“Natuur dicht
bij de stad is
belangrijk. Ik
zie nu mensen
genieten van
natuur die door
de generatie voor mij is aangelegd. Ik wil met de Eemvallei
hetzelfde kunnen doen voor de
bewoners van de toekomst.”

opgewaardeerd)

In Oosterwold krijg je meer
ruimte dan gebruikelijk.
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Landbouwgebied
Flevoland

4 Faunabrug

Privégroen kan bestaan uit privétuinen en
landbouw. Ook het publieke groen kan verschillende gedaanten aannemen. Het zal vaak zijn
gekoppeld aan de openbare weg die initiatiefnemers aanleggen. Met het publiek groen wordt
zo een groen en aantrekkelijk Oosterwold
gerealiseerd.

mvallei

3

����������������������������������������������������
geldt dat het publieke groen een aanzienlijk groter
aandeel heeft en tevens verplicht openbaar is.
De landschapskavel maakt het mogelijk om grote
aaneengesloten gebieden met een groen karakter
������������������������������������������������
kan hierdoor op termijn uitgroeien tot een
aantrekkelijk groengebied voor heel Almere en
de regio. Ook de Boswachterij Almeerderhout,
die nu al een zelfde aantrekkingskracht heeft,
kan onderdeel worden van een landschapskavel.

Stadslandschap
Oosterwold

++ Gemeente Almere
115 ha Kiekendief compensatie
++ Agrariërs (eventueel ook

normen voor de volksgezondheid en de
bescherming van het milieu.

biologische boeren met

Iedere initiatiefnemer voorziet op duurzame
wijze in zijn eigen energiebehoefte. De standaardaansluiting op het elektriciteitsnet is bedoeld
als back-up.

500 ha. ten zuiden van de

vaart)
++ Recreatie ondernemer
++ Natuurbegraafplaats

Spelregel 9: Iedere kavelontwikkeling
����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
altijd zonder meer toe te passen, maar door
�������������������������������������������
������������������������������������������
sterkere (meestal rode) functies kunnen ook
deze kavels zonder subsidie worden gerealiseerd.
Dit speelt met name bij het landschapskavel.
Spelregel 10: Publieke investeringen zijn
volgend

Spelregel 8: Kavels zijn verregaand

Hoofdstuk 8.2
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zelfvoorzienend

Zelfvoorziening is een belangrijke ambitie voor
Oosterwold. Iedere initiatiefnemer draagt hieraan
bij door zelf – individueel of samen met anderen –
verantwoordelijkheid te dragen voor het waterbeheer, de afvalwaterverwerking en de energievoorziening.

1

Iedere initiatiefnemer treft maatregelen die
bijdragen aan de doelstellingen voor de wateropgaven van Oosterwold. Waaruit de opgaven
voor het watersysteem en de waterketen 3bestaan
(aansluiten3op bestaand systeem, berging,
beheerbaar, kwaliteit) is weergegeven in
paragraaf 5.2.

Hoge Vaart
1

2

Publieke investeringen volgen de planontwikkeling
van de initiatiefnemers. Hierin verschilt
Oosterwold van gangbare gebiedsontwikkeling,
waar investeringen met publiek geld juist vooraf
gaan aan particuliere initiatieven. Pas als er ‘van
onderop’ voldoende activiteit in het gebied is,
zal de gebiedsregisseur hoeven te investeren in
publieke voorzieningen zoals gebiedsontsluiting.

Zeewolde

Het volgende karakter van de investeringen
Projectidee
maakt tevens dat de ‘baet voor de cost uyt gaet’.
������������������������������������������
���������������������������������������������
geld wordt in principe pas uitgegeven als er
eerst geld is verdiend.

Beginnen met Eemvalle

Een ecologische upgrade van het Almeerderhout en
groene initiatieven in de Eemvallei vergroten de mogelijkheden
voor natuurrecreatie in de stad.
Iedere initiatiefnemer of collectief van initiatiefnemers is daarnaast verantwoordelijk voor de
reiniging van zijn afvalwater en het terugwinnen
van waardevolle grondstoffen en energie. Bij
de uitwerking gelden te allen tijde de wettelijke
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Uitwerking Eemvallei

& verbinding Oosterwold en Horsterwold
Het Oosterwold bevindt zich vooralsnog in de fase van planvorming. In het kader van het
programma Nieuwe Natuur wil men de bestaande groengebieden zo veel als mogelijk te
versterken en verbinden. Voor Staatsbosbeheer zijn de Hoge Vaartzone voor het versterken
en uitbreiden tussen Almeerderhout en Horsterwold en de ontwikkeling van de Eemvallei in
deze fase relevant.
De Eemvallei is opgezet als herkenbare groene landschapsstructuur door het Oosterwold.
Het is een gebied waar 250 ha natuur is gepland. Staatsbosbeheer kan de katalysator
zijn voor het ontwikkelen van de Eemvallei Staatsbosbeheer bezit al 65 ha natuur in het
plangebied van de Eemvallei en wil daar graag op uitbreiden. Wij willen met dit programma
inzetten op 100 ha nieuwe natuur voor de Eemvallei. Daarbij willen wij primair inzetten op
RVOB gronden maar ook uitruil van gronden niet uitsluiten.
Uiteindelijk moet het gebied een samenhangend geheel vormen, met een herkenbare vorm,
toegankelijk voor mens en dier met een recreatief routenetwerk. Staatsbosbeheer ontwikkelt
hier passende natuurlijke landschappen in samenwerking met de gemeente Almere. Ook met
andere een initiatiefnemers zoals die voor een natuurbegraafplaats zal de samenwerking
worden gezocht.
Als verbinding tussen Oosterwold en Horsterwold willen wij ca. 25 hectares stepping stones
Nieuwe Natuur langs de Hoge Vaart ontwikkelen. Dit vormt een natuurlijke recreatieve
verbinding tussen het Oosterwold en het Horsterwold. Partijen krijgen hier de ruimte krijgen
om nieuwe initiatieven te koppelen aan de natuurontwikkeling. Gedacht kan worden aan
verkoop van ecologische producten of een natuurcamping.

Rivierduingebied

impuls recreatie met
compensatie EHS bij
Zuigerplas

in gesprek gaan met
Vogelbescherming

nieuwe natuur Hollandse Hout
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Een ruimere jas voor de
Oostvaardersplassen
Het Oostvaarderplassengebied bestaat uit beschermd moerasgebied met vrije
wildernisnatuur en twee bossen aan weerzijde: het Kotterbos en het Hollandse Hout.
De prachtige wildernis van de Oostvaarderplassen is recentelijk vastgelegd in de film De
Nieuwe Wildernis en dat geeft het gebied een ongekende populariteit. De uitdaging voor
Staatsbosbeheer is om de behoefte van veel mensen om deze wildernis te zien en te beleven
in het gebied in te passen. Omdat de Natura 2000-doelstellingen beperkingen opleggen aan
wat er in het gebied zelf mogelijk is, zoeken we die ontwikkelruimte in de zone daaromheen.
Dat strekt zich uit van het Hollandse Hout tot aan het Kotterbos en Oostvaardersbos. De
kwaliteiten van de verschillende deelgebieden worden optimaal en in samenhang benut.
Wij zetten in op een robuust en flexibel gebied dat zich
uiteindelijk tot een Nationaal Park van internationale
Boswachter
allure kan ontwikkelen.
Hans Breeveld:
“De potentie
van dit gebied
voor natuur
en recreatie
is enorm. Het
Oostvaardersplassengebied
vormt het kloppend hart van de
provincie met talloze ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers en bezoekers.”

De ontwikkelingen aan weerszijde van de A6 biedt
mogelijkheden om de wildernisnatuur en de unieke
kwaliteiten van de provincie Flevoland te etaleren.
Passanten op de A6 of treinreizigers zullen de bijzondere
kenmerken herkennen en waarderen.

Partners
++ Vogelbescherming
++ Nieuwe ondernemers
++ Agrariërs
++ Gemeente Almere
++ Gemeente Lelystad

Uitwerking Oostvaardersplassengebied
Het Hollandse Hout is het stadsbos van Lelystad. Daar zetten we samen met de gemeente Lelystad in op
ontwikkelruimte voor recreatie door delen uit de EHS te halen. De recreatie concentreert zich daarbij langs de
randen van het bos en in het noordelijke deel bij het Bovenwater. De bossen die daar beschikbaar zijn willen
we aantrekkelijker maken door realisatie van een aantrekkelijk en veelzijdig bos met ruimte voor bosbouw,
recreatie en natuur. Dat is een inrichtingsopgave die ook in het programma Nieuwe Natuur past. Centraal
ligt een kerngebied met hogere natuurwaarden. Het Hollandse Hout wordt momenteel klaargemaakt
voor de komst van een beperkt aantal edelherten vanuit de Oostvaardersplassen. In het Hollandse Hout
willen wij ook ruimte reserveren voor recreatieondernemers. Daar kunnen bezoekers allerlei activiteiten
ontplooien, zoals koken in de natuur, klimbossen, outdoor activiteiten of een dropping. Ten zuiden van het
Hollandse Hout ligt een landbouwperceel van bijna 100 ha dat we bij het gebied zouden willen betrekken. De
ontwikkelmogelijkheden voor natuur zijn echter beperkt omdat het voor de gemeente Lelystad uitwijkgebied
is om toekomstige compensatiepopgave voor kiekendiefnatuur op te vangen. Toch denken wij daar ook nu
reeds, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, een mooie invulling aan dit gebied te kunnen
geven die als versterking geldt van de kwaliteit en herkenbaarheid het Oostvaardersplassengebied.
Verder krijgt het gebied een recreatieve kwaliteitsimpuls door samenhang tussen Oostvaardersplassen en
Hollandse Hout te creëren dooreen ecologische en toeristisch/recreatieve verbinding aanleggen. Door de
verbinding vergroot het buitencentrum haar bereik richting het Hollandse Hout.
Het bezoekerscentrum kent een enorme potentie voor een verdere ontwikkeling. Daar willen we in
voorzien door te investeren in een veel aantrekkelijkere wandelroute en door het Hollandse Hout en het
Oostvaardersveld beter te ontsluiten. De in gang gezette ontwikkelingen in het Oostvaardsveld sluiten aan
op die ambitie.
Ten zuidwesten van de Oostvaardersplassen ligt het Kotterbos een mooi uitloopgebied voor Almere met
veel buitensport . De Vaartplas in het Kotterbos kan voor recreatie en natuur worden ingericht. Vanuit het
Kotterbos is een fietsbrug voorzien over de A6. Het terrein waar je dan op uitkomt is inmiddels verworven
voor natuur en leent zich bij uitstek om te worden ingericht als kiekendief-foerageergebied (maximaal 175
hectares). Hier kan ook het fietspad vanaf de fietsbrug worden doorgetrokken naar de “Grote Trapper”
richting Horsterwold. Met het Kotterbos aan de ene kant en kiekendiefnatuur aan de andere kant ontstaat
de denkbeeldige Poort naar de Wildernis. Het tijdelijke kiekendieffoerageergebied aan de Trekweg komt
daarmee op termijn vrij en kan gereserveerd worden als gebied voor toekomstige compensatieopgaven

Overige gebieden
Van de totale ambitie nieuwe natuur wil Staatsbosbeheer minimaal 65 ha elders
ontwikkelen. Daarbij nemen wij soms zelf het initiatief (Kuinderbos) maar laten we ons
ook graag verleiden door andere initiatiefnemers. Onderstaand een korte toelichting
op mogelijke kansrijke locaties. Deze lijst is niet limitatief. We staan open voor andere
suggesties of voor koppeling met voorstellen die door andere partijen in het programma
Nieuwe Natuur zijn ingediend.

++ Kuinderbos: toevoeging van een eerder gewenst perceel om zo een robuuste verbinding
aan te leggen tussen het dorre bos en de veenkuil. In te richten zoals gebied Schansveld
met water, vennen, struiken en struweel.

++ Recreatieve en landschappelijke verbinding tussen Kuinderbos en Emmeloord.
++ Oostrand Dronten: ontwikkeling oostrand: recreatieve ontwikkeling en eventueel
landschap en bosuitbreiding. (Aanvullen na gesprek Dronten.)

++ Rivierduingebied: landschappelijke ontwikkeling, ….. (nader invullen na gesprek
Landschapsbeheer)

Overzicht hectares
nieuwe natuur Flevoland per gebied

Gebied

Te realiseren oppervlak
(mogelijke compensatie)

Horsterwold
++ uitbreiding in de kop van Horsterwold

110 ha (boscompensatie)

Oosterwold
++ Eemvallei
++ Verbinding met Horsterwold

125 ha (bos en moeras)
25 ha (bos)

Oostvaardersplassengebied
++ Hollandse Hout
++ Kotterbos

100 ha
175 ha (grotendeels kiekendief)

Overige projecten nieuw natuur

65 ha

Totaal

600 ha

Plust u mee
aan de
natuur in
Flevoland?

wervende zin!!!

Heeft u een idee dat de bossen
van Flevoland versterkt?
Mail uw idee dan naar:
flevoland@staatsbosbeheer.nl
of schrijf uw idee op deze kaart en
stuur deze naar ons op.
mijn idee:

Staatsbosbeheer Flevoland
o.v.v. Nieuwe Natuur
Groenewoudseweg 7
3896 LS Zeewolde
Neem contact met mij op:
Naam:
Organisatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Deze inzending is het projectidee van
Staatsbosbeheer voor het project
Nieuwe Natuur in de provincie Flevoland

Credits
Projectondersteuning, redactie, ontwerp, opmaak: Wing
Ontwerp en kaarten: Studio Ilva
Beelden: Staatsbosbeheer, Wing, Shutterstock, Flickr
concept december 2013

Flevonatuur met een Plus

