
Natuurbehoud in Flevoland

Reeds in de inleiding wordt vermeld, dat juist door het ingrijpen van de

mens, de gevarieerdheid in landschep, flora en fauna voor een bepaald
j. . ■:■■■■■•■ - '

gebied van grote betekenis kan zijn. En zo’n gebied is Flevoland. In dit

«yeti • •

verband herinneren we aan de thans bestaande strijd om het behoud van het

•- ■ ■

Kuinderbos! Juist de technische ontwikkeling, stelt professor van Duin,

zal steeds meer dreigen om de differentiatie in het grondgebruik te ver-

minderen en de milieuverarming in de hand te werken. Uit de brochure

menen we te lezen, dat het de opzet is, een lans te breken om de klein-

schalige gevarieerdheid in het landschap van Flevoland alle kansen van

bestaan te geven.

In het voorjaar is er een brochure verschenen van prof.dr.ir. R.H.A. van

Duin: “Natuurbouw in Flevoland”, uitgegeven door de Rijksdienst voor de

Ysselmeermeerpolders.

Het is een dertiendetails-rapportage geworden, verlucht met kaartjes over

bodemgesteldheid, begroeiing, bebouwing en begrenzing van natuur terreinen,

die reeds aangelegd of in uitvoering zijn, met daarnaast aanduidingen van

punten, waarbinnen in dit dubbele Flevoland (Oost en Zuid) zich een ge-

bied bevindt, dat voor uitbreiding van het natuurterreinengebied de volle

aandacht verdient.
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Uit de tekening blijkt, dat Oost-Flevoland, wat ouder in jaren, op Zuid

een voorsprong heeft. Gemeld wordt een aantal natuurterreinen. 1) Het

weidevogelgebied langs de Harderdijk. (100 ha.) Met stuwen in de sloten

om het terrein wat drassig te houden. Een pleisterplaats voor vele soor-

ten waterwild, met een terreinzone van grasland, zonder bebouwing. 2)

Vogelpleisterplaats "De Kamperhoek", de driehoek tussen Yselmeer en Ketel-

meer. De kleinschalige gevarieerdheid blijkt hier duidelijk, nis we lezen

over aanwezigheid van bos, moerasbos, rietland, moerasland, met zelfs

mogelijkheden v00r..... holbewoners onder de vogels, terwijl het met zo-

veel water er omheen voor aalscholverkolonies wel eens bijzonder geschikt

zou kunnen zijn. Het ligt in de trekroute en daarom is er ruimte vrijge-

houden voor het vangen en ringen van trekvogels. Een parkeerplaats nodigt

uit tot een bezoek! Onder 3) wordt het moerasgebied "De Harderplassen"

genoemd. Er zijn ondiepe plassen gecreëerd, waar riet- en moerasvegetatie

in stand wordt gehouden. Men hoopt op een broed- en fourageergebied voor

waterwild en moerasvogels, k) Is een oecologisch reservaat. De bodemvaria-

ties aan de Bremerdijk hebben deze plaats bepaald. Biologische instituten

verrichten hier hun onderzoekingen. 5) Op deze plaats aan de Danserweg

wordt een heggenlandschap vermeld. De bodemvariaties scheppen ook hier

verwachtingen van biologisch- en ornithologisch speurwerk. 6) "De

Burchtkamp", een natuurgebied van 75 ha. Er liggen ondiepe slikplassen

met tussen de rietvegetatie wilgengroei. Op de meer zanderige plekken

wordt voor de toekomst bos verwacht. Met 7) is het natuurterreinengebied

Oost-Flevoland voorlopig bepaald. Dit zijn de randmeren, dus ook van Zuid-

Flevoland, waar het waterwild bescherming vindt. Jachtterreinen worden

daar niet meer uitgegeven. De eilandjes zijn in de broedtijd ( 1 april-

-20 juli) "verboden terrein", tenzij de recreatie het zal winnen.

Al deze natuurgebieden zijn in uitvoering of reeds zover gereed, om aan

de tijd de verdere voltooiing over te laten.

Bij Zuid-Flevoland liggen de kaarten nog anders. Nog geen natuurterreinen

zijn aangewezen, maar de volgende mogelijkheden zijn in studie:

8) Een ganzen- en weidevogelterrein langs het Eemmeer. Gedacht wordt aan

een overwinteringsgebied voor grote groepen ganzen en 's zomers broed-

gebied voor waterwild en weidevogels. Punt 9) wordt geschikt geacht als

nat rietgebied bestemd voor oecologisch onderzoek en waar de natuurlijke

vegetatie kan worden gadegeslagen. Bij 10) het gemaal langs de Markerwaard,
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waar een plassen en wilgengebied kan komen en gestreefd kan worden naar

een speciaal rust- en voedselgebied; voor waterwild en mogelijke broed-

plaatsen voor aalscholvers en lepelaars. II) Gewenst een plassen-

gebied in stand te houden langs de westelijke zijde van de Knardijk, De

natuurlijke ligging zou hier weinig technische problemen schoppen.

Biologisch en botanisch zou dit van belang kunnen zijn. Een wilgenge-

bied bij 12) is daar reeds aan het ontstaan. Door dit te handhaven en

in combinatie met het neer drogere rietland er tussen, kan dit als ver-

gelijkingsobject met de nattere rieti., staties van nut zijn, terwijl
zoologisch gezien, door onderzoekingen naar kevers en rietinsecten, aan

deze pl*>k een bijzonder aspect kan worden toegevoegd.

En tenslotte 13), een plaats ’Taarrqn gesteld wordt, dat hier een

botanisch reservaat zou kunnen ontstaan langs het Oostvaardersdiep, Het

weinige riet aldaar maakt een goede observatie van de vegetatie ontwik-

keling mogelxjk. '
’

Gaarne brengen wij, met enige "dichterlijke vrijheden" vanwege de ver-

eiste beknoptheid, deze noteringen van professor van Duin onder de aan-

dacht van de Gooise Vogelwerkgroep.

Mogelijk kunnen wij volgend jaar omstreeks deze tijd eens vermelden

wat wel -f niet van de suggesties van professor van Duin, vooral wat

Zuidelijk Flevoland betreft, feiten zijn geworden.

tH.

7


