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De oevers van de plas worden functioneel in vier 
hoofdtypen onderscheiden.
1   de stedelijke oever (paars)
     met woonfunctie
2   de recreatieve oever,  (blauw)
     met zowel een stedelijke als natuurlijke uitstraling.
3   de ecologische oever (groen),
     met vooral natuurontwikkeling
 4  de natuurlijke oever  (zwart)
     met recreatief medegebruik

Uit de resultaten van het onderzoek naar recreanten en oevers 
(hoofdstuk 2) is geleken dat variatie een belangrijke factor is 
om een landschap te doen slagen als recreatiegebied.
De oevers van deze plas zijn dan ook gevarieerd ingericht 
rekening houdend met zowel fi etser, wandelaar, watersporter 
als verblijfsrecreant.
In de nu volgende bladzijden wordt het landschappelijke 
beeld van de oevers bekeken.  
Een aantal oevers zijn nader uitgewerkt, een aantal worden 
met referentiebeelden verduidelijkt.

oevertypen
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Deze beschoeide oever ligt dicht bij de bebouwing en heeft de 
functie van uitloopgebied. Het pad is van een halfverharding.
De zuidelijke oever leidt naar en langs het sluisje. 
Het is een smalle strook gras met solitaire bomen en een informeel 
wandelpaadje. 
De sluis is een echte trekker in het zomerseizoen. Vanaf de sluis 
kan men via het bos  terug om zo een klein ommetje te lopen 
vanaf Kuinre.

recreatieve oever met parkachtig karakter

De bedrijvigheid rondom een sluis maken het tot een gewild plekje.
Door te zorgen voor een aantal ligplaatsen bij de sluis kunnen schepen die na schut 
tijd komen veilig wachten tot de volgende schutting. 
Ook deze wachtende schepen zorgen voor extra beweging.

De sluiswachterswoning maakt de plek compleet en herkenbaar.
Bij de sluis bij de Kuinderplas is een sluiswachterswoning gepland. 
Dit mag, in tegnstelling tot de meer gangbare woningen zoals hierboven aan
de Compagnonsvaart, een bijzonder bouwwerk worden zodat de plek 
een geheel eigen karakter krijgt.
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stedelijke oever met woonfunctie

Het wooneiland heeft 14 kavels voor vrijstaande, grondgebonden 
woningen. De oppervlakte varieert van 600m2 tot 900m2.
Er is een doodlopende toegangsweg van 5.50m breed waarvan 
3.50m in elementverharding en aan weerszijden een strook van 1m 
halfverharding. Aan het einde is een draaicirkel van 15m doorsnede.
Parkeren gebeurt op eigen erf.
Bij elke kavel is een prive insteek voor het stallen van een boot.
Terrassen steken deels over het water en onderbreken daarmee de 
gebogen lijn van het eiland.

overstekende terrassen maken het wonen aan het water  tot wonen op het water
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natuurlijke oever met recreatief gebruik

Deze oever is voor zowel wandelaar, fi etser als 
verblijfsrecreant ingericht.
Het beheer kan voornamelijk extensief zijn 
met op de recreatieve knooppunten zoals 
bij het restaurant en het havenhoofd met 
picknickweide een meer intensief onderhoud.
Fietspaden (2.25m breed, 
tweerichtingenverkeer) zijn van betonnen 
platen zodat het ook voor skeeleraars een 
aantrekkelijke route is.
Wandelpaden zijn van een halfverharding of het 
zijn informele graspaden en strandpaden.
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bosoever

Het bos op dit eiland is niet nieuw aangeplant maar is een deel van 
het bestaande Kuinderbos. het water heeft het bos doorsneden en 
een eiland veroorzaakt.
Aan de oevers zijn een aantal recreatiewoningen gepland. Deze 
huizen staan op palen en hebben een balkom rondom maar geen 
tuin. Iedere woning heeft een eigen steiger in het water.
Op de noordpunt  van het eiland staat een uitkijkhut.
Er is een wandelommetje via een informeel pad van 
halfverharding.
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moerasoever

Hier is ruimte voor een natuurlijk ontwikkeling van moeras 
en ruigte. Het is tevens de buff er tussen deze recreatieplas en 
het naastgelegen landbouwgebied.  De afwatering van het 
landbouwgbied gaat via het moeras enigszins gezuiverd naar 
de plas. 
Aan deze oevers zullen geen aanlegmogelijkheden zijn om het 
vogelleven zo veel mogelijk ongestoord te laten. Er is wel een 
observatiehut aan de rand van de noordelijke moerasoever. 
Door een deel van het moeras loopt een wandelpad op palen.
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natuurlijke oever met extensieve recreatie

Deze natuurlijke oever heeft geen extra voorzieningen en zal 
daardoor extensief voor recreatie worden gebruikt. 
Natuurlijke ontwikkelingen van de oever zullen daardoor kansen 
krijgen. Het beheer kan extensief zijn en is vooral gericht op 
voorkomen van verbossing.
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natuurlijke oever met intensieve recreatie

Hier is ruimte voor recreatie. 
Zandstranden, een waterspeelplaats, camping met botel en 
bootverhuur en er is parkeerruimte en horeca. 
De havenweg met fi etspad loopt er langs en er loopt een 
informeel wandelpad over het terrein.

pp
horeca
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stedelijke recreatieve oever

Deze oever is ingericht met een passantenhaven en een haven 
voor de watersportvereniging met winterstalling, een werkloods 
en een bunkerstation.
Er is een restaurant annex hotel met parkeerrruimte en een terras 
aan het water. Voor het restaurant is een groot, vrij toegankelijk 
waterplein met een trap tot aan het water die als podium kan 
dienen voor voorstellingen op het verplaatsbare vlot.

Hieronder  is de oever uitgewerkt . Bij het doorontwerpen 
(zie de afbeeldingen in sketch up op de volgende bladzijden)
is de parkeerplaats rechts naast het restaurant verplaatst naar de 
linkerkant. Hierdoor is er meer zicht vanuit het restaurant op de haven.
Vervolgens is er een doorloop gecreëerd vanuit het waterplein  via de 
oeverrand naar de winterstalling en de kleine haven.
Passanten kunnen via een wandelpad  het Sasplein , centrum van Kuinre, 
bereiken. Hier zijn de nodige voorzieningen en een VVV. 
In het restaurantgebouw is een voorziening voor douches en toiletten 
voor passanten.

0         10        20        30        40         50m
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Het museumeiland is ontstaan door het doortrekken van de twee 
bestaande takken van de Kuindervaart . Boven het eiland komt dit 
water weer samen en stroomt via de sluis naar de Kuinderplas
Dit deel van het ontwerp bestaat uit 4 onderdelen.
1 het parkachtige landschap van het museumeiland met ruimte 
   voor buitenexposities en picknickplekken in een landschap van 
   hoge grasheuvels met pluksgewijze boom- en struikgroepen.
2 het museum waar de historie van de omgeving een plek heeft 
   gekregen.
3 de burcht die het decor is geworden van het openlucht theater
4 het klimbos dat gebruik maakt van het bestaande bos

1

2

3

4

4.2 museumeiland

Vanaf de heuveltoppen op het eiland heb je een mooi uitzicht 
op het omringende bos met het vaarwater rondom. 
Het eiland heeft en parkachtig karakter met solitaire bomen 
en boomgroepen en struiken.

museum

museumeiland

openlucht 
theater

klimbos

museumeiland

parkachtig karakter van het museumeiland
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museum

Het museum biedt ruimte voor de cultuurhistorie van deze streek 
maar zorgt ook voor buitenkunst op het eiland.
De glazen buitengang met diverse tentoonstellingen zorgt ervoor 
dat er altijd iets van de exposities in het museum te zien is, 
ook buiten openingstijden.

openlucht theater

Het openluchttheater is populair in de hele regio en draagt ook buiten 
speeluren als object bij aan het museale karakter van dit gebied 
met haar rijke cultuurhistorie.
De burcht zou hiervoor nog wat verder gereconstrueerd kunnen worden, 
zodat het als podium kan dienen voor de voorstellingen.
(zie referentiefoto onder)

klimbos

Het klimbos is een uitdaging voor alle leeftijden. 
Op parcours met verschillende moeilijkheidsgraden wordt op  een 
rustige, inspannende manier het bos lijfelijk ervaren.
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akkerrand aan begin en eind van het seizoen

Ecologie en uitbreiding van natuur gaan ten koste van landbouw......

Als je alleen denkt aan de oppervlakte die het anders inrichten kost dan is 
dat zo. Maar het levert ook iets op. Namelijk een gezonder 
landbouwgebied. Vooral in een relatief grootschalig landbouwgebied als 
de Noordoostpolder dat is ontstaan ten behoeve van zoveel 
mogelijk landbouwgrond is de balans tussen natuuren cultuur 
volkomen doorgeslagen richting cultuurlijke grond.
In mijn deelontwerp is ruimte voor ecologie vooral gericht op  een 
natuurlijke groen/ blauwe dooradering van het landbouwgebied.
In de nu volgende bladzijden wordt uitgelegd waarom dit zo van belang 
is aan de hand van Functionele agrobiodiversiteit FAB

De teksten en foto´s komen uit de diverse publicaties waaronder het  
Gebiedsplan FAB Flevoland.
Groen_blauwe dooradering in het landschap ten dienste van natuurlijke 
Plaagonderdrukking
Auteurs: F. van Alebeek, R. van den Broek & J.H. Kamstra

FAB  Functionele Agro Biodiversiteit

Een van de innovatieve ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw 
is om beter gebruik te maken van de natuurlijke processen die de 
landbouw ondersteunen. Dit noemen we Functionele Agro Biodiversiteit 
(FAB). Op diverse plekken in Nederland en internationaal doet men 
hier onderzoek naar. Door gebruik te maken van de natuurlijke 
soortenrijkdom kunnen plagen onderdrukt worden.
Onderzoek van Wageningen UR, Plant Research International (PRI) en 
het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) heeft 
aangetoond dat bepaalde bloemensoorten nectar en stuifmeel
beschikbaar stellen, waardoor lieveheersbeestjes, zweefvliegen en 
sluipwespen veel meer bladluizen en rupsen kunnen doden dan 
zonder zulke bloemen. 
Op proefveldniveau is aangetoond dat langs zulke bloemenranden 
méér natuurlijke vijanden voorkomen en dat er meer bladluizen en 
rupsen worden geparasiteerd dan verderop in de akker.
Onderzoek in Nagele heeft aangetoond dat meerjarige 
gras-kruidenranden enorme aantallen loopkevers en spinnen 
huisvesten, tot een paar honderd per vierkante meter. 
Deze rovers trekken in het voorjaar de akker in en kunnen daar wel 50% 
van de aanwezige bladluizen wegvreten. 
In tarwe- en aardappelpercelen met akkerranden zitten 30% tot 
50% minder bladluizen zitten dan in vergelijkbare percelen zonder 
akkerranden. 

Het landschap in Flevoland is voor veel natuurlijke vijanden geen 
gastvrije omgeving. Het is kaal en open, er zijn weinig bloemen en na-
tuurlijke overhoekjes waar zij kunnen schuilen en overwinteren.
Vanwege het grote belang dat de landbouw hier heeft bij een gezonde 
bedrijfsvoering is Flevoland is een van de belangrijkste 
onderzoeksgebieden inzake de effecten van deze natuurlijke manier 
van landinrichting juist ten behoeve van de landbouw. 
De resultaten van het toepassen van de akkerranden zijn zeer positief.

Dus  geen verlies aan areaal landbouwgebied maar winst in kwaliteit 
en duurzaamheid.

lieveheersbeestje, gaasvlieg en zweefvlieg  als natuurlijke plaagonderdrukkers

4.3 ecologie en landbouw



58     Kuinre en meer

landbouw, ecologie en hoe zit het met de recreatie...
Het leggen van ecologische verbindingen, streven naar goede wa-
terkwaliteit en het verduurzamen van de landbouw en verbreden 
van landbouwbedrijven stimuleren de recreatie. Het landschap 
wordt interresanter, gevarieerder.

Deze gegevens leveren instrumenten voor het inrichten van een 
grootschalig landbouwlandschap dat voor meer functies geschikt 
wordt. 
Recreatie bijvoorbeeld zal hierdoor duidelijk aan belang winnen. 
In zowel masterplan als deelontwerp wordt gezocht naar deze 
combinatie. Dit uitgewerkte ecologiedeel laat zien hoe dit voor 
zowel landbouwer als recreant een werkbaar en leefbaar 
landschap kan zijn.
Er is al een groen-blauwe dooradering in het landbouwlandschap, 
hij heeft echter nog nauwelijks een ecologische functie. 
Hier ligt de winst voor het opscheppen. En dus niet alleen voor 
de doelsoorten en de recreant maar ook voor de kwaliteit 
en duurzaamheid van de landbouw.

aantrekkelijker landschap door akkerranden

Groen_blauwe dooradering (GBDA)

Het geheel van waterwegen, landschapselementen en vegetaties dat 
door planten en dierenwordt gebruikt om zich te verplaatsen door een 
gebied en om voedsel, nestgelegenheid, schuilplaatsen en 
voortplantingsgelegenheid te vinden wordt groen blauwe 
dooradering genoemd.
Op de voedselrijke kleigrond van Flevoland overheersen in de lente 
en zomer vooral grassen en riet in de bermen en slootkanten. Er zijn 
relatief weinig bloemen. Het bloemenaanbod in sommige 
natuurgebieden kan in korte perioden heel groot zijn, maar over 
het hele groeiseizoen bekeken is er voor natuurlijke vijanden in 
landbouwgebieden heel weinig nectar, pollen en stuifmeel beschikbaar. 

Het zaaien van bloemenranden langs akkers en wegen is een poging 
om dit gemis op te heffen en brongebieden op deze wijze met elkaar 
te verbinden.
Natuurlijke vijanden maken dus gebruik van het landschap. 
Er zijn veel meer landschapselementen die bij zouden kunnen dragen 
aan de levensbehoeftes van de natuurlijke vijanden. 
Bosjes, erfbeplanting, wegbermen, wandelpaden en oevers van sloten 
en kanalen kunnen schuilplaatsen en bloemen bieden voor natuurlijke 
vijanden. 

ook een enkele bloemakker tussen het grootschalige landbouwgebied kan 

 kraamkamer en leefgebied zijn van de nodige predatoren
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Deze GBDA levert in de praktijk nauwelijks risico’s op plagen op, maar 
blijkt wel heel belangrijk voor het stimuleren van natuurlijke vijanden die 
plagen kunnen opruimen. In het ideale geval zou minimaal 5% van het 
landschap moeten worden ingenomen door natuurlijke begroeiingen. 
Bossen, dijken en brede oevers kunnen brongebieden voor natuurlijke 
vijanden zijn.
Vanuit deze bronnen kunnen vliegende vijanden tot 1 km afstand in ak-
kers hun nuttige werk doen. Maar er is ook een fijner netwerk van door-
adering in het landschap nodig, waarlangs lopende natuurlijke vijanden 
de akkers in kunnen trekken. Om tot midden in akkers te kunnen komen, 
zouden percelen niet breder dan 150 m moeten zijn. Dit netwerk moet 
onderling goed verbonden zijn.

In mijn plan voor herinrichting van het landbouwgebied 
wordt aan dit netwerk gewerkt. 
In eerste instantie ingegeven door de behoefte aan meer 
variatie voor dier en mens maar zoals nu blijkt ook voor de 
duurzaamheid van de landbouw.

Landschappelijke elementen
De erfbeplanting, slootkanten, wegbermen en akkerranden op de 
landbouwbedrijven zijn de belangrijkste groen blauwe dooradering 
in het polder landschap. 
Bomenrijen langs wegen vormen groene linten. Als deze een 
aaneengesloten verbinding vormen met brongebieden zoals bosjes en 
andere grote natuurelementen kunnen ze een netwerk vormen dat 
actief kan bijdragen aan een effectieve natuurlijke plaagonderdrukking. 

Erfbeplanting
De erfbeplanting rondom de huiskavels  is (meestal) minder dan 1 ha.  
Daarmee zijn erfbeplantingen onvoldoende robuust om als leefgebied 
en brongebied voor natuurlijke vijanden te kunnen dienen. 
Echter, deze beplantingen zijn wel degelijk zeer belangrijk in het netwerk 
als “stapstenen” om zich vanuit de brongebieden over de FAB bedrijven 
te kunnen verspreiden! Ze zijn onderdeel van de fijne dooradering.
De kwaliteit van de erfbeplanting kan worden verbeterd door de 
overgang van erfbeplanting naar akker niet abrupt maar geleidelijker 
te laten verlopen. Door het aanleggen van een (smalle) zoomvegetatie 
neemt het aantal bloemen toe.

erfbeplanting als stapstenen voor 
natuurlijke predatoren in de landbouw

Wegbermen
Wegbermen in Flevoland zijn opvallend breed. Daarmee zouden zij in 
potentie wel eens het belangrijkste netwerk voor FAB in Flevoland 
kunnen vormen! 
Ter ondersteuning van de plaagbeheersing zouden bermen veel 
soortenrijker en bloemrijker moeten zijn, en zou er 
meer gefaseerd gemaaid moeten worden zodat er meer 
structuurvariatie is en ook ’s winters meer dekking blijft staan.
De Noordoostpolder is hier al op ingesprongen.
In 1999 is men daar begonnen bermen lokaal af te plaggen tot op 
de zandige ondergrond, met als gevolg een spectaculaire toename 
van het aantal plantensoorten van 78 naar meer dan 220 soorten. 
(Van der Veen, 2003).

het begin van een goed wegbermbeheer in de Noordoostpolder
een zeer effectief netwerk
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Tochten en sloten
Wat geldt voor bermen geldt net zo voor de oevers van vaarten, tochten 
en sloten. Brede oevers kunnen in potentie als brongebieden fungeren. 
Het netwerk van watergangen komt ‘in de haarvaten’ tot op veel land-
bouwbedrijven en kan een uitstekend netwerk voor natuurlijke vijanden 
opleveren. Echter, net als bij bermen is het huidige beheer van oevers en 
watergangen helaas verre van optimaal voor een 
FAB gebiedsbenadering.
Waterschap Zuiderzeeland is eerst verantwoordelijke voor het beheer 
van watergangen in Flevoland.
Voor een goede bronfunctie zouden veel meer oevers natuurvriendelijk 
beheerd kunnen worden. Door het maaisel en slootschoonsel af te 
voeren, ontstaat op den duur een bloemrijkere vegetatie. Door minder 
vaak te maaien zou meer structuurvariatie en dekking worden gecreeerd. 
Niet alleen de plaagbeheersing, maar ook allerlei rietvogels en insecten 
zouden hiervan profi teren (Huijsser et al., 1996, 2001). 

Behalve het natuurvriendelijke beheer van de oevers in hun huidige 
smalle en steile profi el stel ik voor om het profi el aan te passen  aan een 
of beide zijden van een aaneengesloten stelsel van watergangen zodat 
er een ondiepe waterzone ontstaat waar nog meer insecten en amfi bien 
van kunnen profi teren.

het afvlakken van een profi el tot ongeveer 1:5, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
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Ecologie en landbouw

In de nu volgende bladzijden wordt het gebied in 
het rode kader uitgewerkt.
Hier ligt ook de nieuwebosverbinding tussen het 
Kuinderbos en het Voorsterbos met daaraan 
gekoppeld een bevaarbare Marknessertocht die 
Emmeloord met Kuinre verbindt.

Natuurdoeltypen NDT
De ecologie is uitgewerkt aan de hand van NDT 
Natuurdoeltypen.

Door middel van kaarten van telkens hetzelfde ge-
bied in het rode blok zal de samenhang tussen de 
situatie van nu, de herinrichtingen in het ontwerp, 
de bodemkaart en de natuurdoeltypenkaart du-
idelijk worden. 
Dit zijn de eerste vier kaarten.
kaart 1 huidige situatie
kaart 2  laat de veranderingen zien met vooral een 
groenblauwe dooradering en het toevoegen van 
recreatie.
kaart 3 bodemkaart (uitgangspunt voor kaart 4)
kaart 4 Natuurdoeltypen

Het subhoofdstuk Natuurdoeltypen geeft een 
uitleg over de aangegeven natuurdoeltypes.

Bij Financieringsmogelijkheden wordt uitgelegd 
wat beheerpakketten zijn en voor welke maatrege-
len deze paketten gelden.
Een en ander wordt ondersteund door foto’s die 
betrekking hebben op de situatie.
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kaart 1 de huidige situatie

bouwland

weiland

kassen

boomgaarden

bedrijfsgebouwen met
erfbeplanting

bosjes en erfbeplanting

laanbeplanting langs 
wegen

oude zeedijk

tochten en vaarten

sloten

wegen

bebouwing

bouwland

weiland

kassen

boomgaarden

bedrijfs-
gebouwen met
erfbeplantingerfbeplanting

bosjes, 
erfbeplanting

laanbeplanting
langs wegen

oude zeedijk

tochten 

slotensloten

wegen

bebouwing

legenda

overzicht tuin- en landbouwgebied in Nop en Noordwest Overijssel, huidige situatie 

Op deze kaart is aangegeven hoe het landschap er nu uit ziet. 
De voornaamste groenstructuren zijn de laanbomen en de 
erfbeplantingen. Vooral in de noordoostpolder zijn geen overhoekjes  
met groen. Het land is efficient benut ten behoeve van landbouw,  
infra en wonen.
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kaart 2 nieuwe situatie na herinrichting

Op deze kaart is aangegeven hoe het landschap is aangepast met 
vooral een groenblauwe dooradering. Wegbermen, sloten, dijken
en akkerranden met een natuurlijke begroeiing vormen de 
ecologische verbindingslijnen in het  landbouwlandschap.
Wandel- en fietspaden volgen deze herinrichtingen.

sloten in het -deels 
drasse- veenweide 
gebied met natuur-
vriendelijke oevers

bevaarbare tocht 
in de NOP met 
natuurvriendelijnatuurvriendelijke 
oevers, begeleidt 
door een 
onregelmatige bos- 
strook met fiets- 
en voetpaden

wegen met 
ecologisch beheerde bermenecologisch beheerde bermen
bermen en laan-
beplanting

grenssloot, oude 
grens tussen land 
en zee met natuur-
vriendelijke oevers 
en een en een 
onregelmatige rij 
knotbomen

extensief beheerde
dijkvoet als weide-
grond en grasland

voet- en fietspaden
door boudoor bouw- en wei
landen, bosstroken,
kassen en 
boomgaarden

gevarieerde land-
bouwgronden met
ruimte voor
agrotoerismeagrotoerisme

weg begeleidt 
door laanbomen en
een bosstrook

legenda

ecologie en natuurontwikkeling in het veenweidegebied en de NOP

sloten in weidegebied 
met natuurvriendelijke 
oevers

bevaarbare tocht met 
natuurvriendelijke 
oevers
begeleidt door onregel-
matige bosstrook 
en fiets en voetpaden

wegen met 
laanbeplanting  en
ecologisch beheerde 
bermen

grenssloot oude grens 
van zee en land met 
natturvriendelijke
oevers en een onregel-
matige rij knotbomen

extensief beheerde 
dijkvoet, weidegrond en 
grasland

voet en fietspaden langs 
bouw en weilanden 
kassen en boomgaarden 
en langs de nieuwe 
bosstrook

gevarieerde landbouw 
met ruimte voor 
agrotoerisme

weg begeleid door 
laanbomen en een 
bosstrook
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De bodemkaart is onder de vorige kaart gelegd met 
de herinrichtingen. 
Met deze gegevens zijn voor dit gebied de natuurdoeltypen 
vastgelegd in het kaartje op de pagina hiernaast.

kaart 3 bodemkaart
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kaart 4 natuurdoeltypenkaart

3.32 vochtig tot nat, matig
voedselrijk grasland

3.38 bloenmrijk grasland 
van zand en veen, matig tot 
droog

3.15 gebuff erde sloot 
gevoed door regen- en 
oppervlakte - en grondwater

3.19 kanaal en vaart 
min of meer stilstaand 
gebuff erd zoet water

3.39 bloemrijk grasland
van rivier- en zeeklei 
gebieden

3.50 akkers en akkerranden 
van basenrijke gronden op 
leem klei en zand

3.66 bos van voedselrijke 
matig droge tot vochtige 
grond

3.65 eiken- en beukenbos 
van lemig zand

3.53 zoom, mantel en droog 
struweel van het rivieren- en 
zeekleigebied

4 bloemrijke bermen

De natuurdoeltypen kaart geeft aan welke typen in dit 
landschap kunnen ontstaan. Op de bladzijden die hierna volgen 
wordt uitgelegd hoe zich dit in het landschap  vertaald.
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Landschappelijke ingrepen 
gekoppeld aan natuurdoeltypen

In de nu volgende bladzijden wordt aangegeven wat 
natuurdoeltypen zijn en wat ze betekenen in het uiterlijk 
van het landschap.

De teksten komen (ingekort en samengevat) uit het handboek 
Natuurdoeltypen (2e geheel herziene versie D.Bal, H.M.Beije, M.Fellinger, 
R.Haveman) aangevuld met teksten uit diverse gemeentelijke en 
provinciale bronnen en natuursites en eigen aanvullingen wat betreft het 
ontwerp.

Uitleg Handboek Natuurdoeltypen 

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het stelsel 
van natuurdoeltypen ontwikkelt om gemeenschappelijke begrippen vast 
te stellen over het begrip natuurkwaliteit.
Het doel voor de natuur in een bepaald gebied kan hierdoor worden 
bepaald en de voorwaarden hoe die te realiseren liggen daarmee vast. 
Natuurdoeltypen vormen een hulpmiddel bij de planvorming, de 
inrichting en het beheer van de doelen. 
Deze informatie is gebundeld in het Handboek voor Natuurdoeltypen. 
Hierin worden 92 natuurdoeltypen beschreven met 4 hoofdgroepen.  
De eerste 2 groepen 1. de nagenoeg natuurlijke typen en 2. de begeleid 
natuurlijke typen hebben een beperkte menselijk invloed op een gebied 
met een grote schaal, dat is niet aan de orde in het opdrachtgebied.
Natuurdoeltypes uit hoofdgroep 3. de half-natuurlijke typen en uit 
hoofdgroep 4. de multifunctionele afgeleiden,  zijn haalbaar in dit 
gebied.
Omdat alle natuurdoeltypen in het opdrachtgebied uit deze laatste 2 
hoofdgroepen komen volgt hier een korte begripsbeschrijving

Extensieve begrazing door paarden als voorbeeld van een beheermaatregel om ruimtelijke 

variatie in een relatief klein gebied  van het half-natuurlijke type te bereiken

In half-natuurlijke typen waar begrazing een beheersoptie is, 
dient de begrazing nauwkeurig te worden afgestemd op de 
gewenste biodiversiteit. In en rondom het Kuinderbos vindt 
deze begrazingsvorm nu al plaats. Afhankelijk van de resultaten 
hiervan kan dit wellicht op meer geschikte plaatsen worden 
toegepast, ook in andere type gebieden zoals de dijkweide, 
de veenweidegebieden en zelfs delen van de moerasstrook. 
Paarden kunnen zorgen voor een struweelrijke overgang van de 
bouwlanden naar het bos. Schapen of geiten kunnen houtopslag 
in de moerasstroken  tegen gaan.

Algemene beschrijving Hoofdgroep 3: half-natuurlijke typen

Een landschap waarin de landschapspatronen in verregaande mate door 
de mens worden bepaald, maar waarin het beheer nog zó extensief is dat 
de afzonderlijke landschapsonderdelen qua soortenrijkdom vergelijkbaar 
zijn met de verwante ecotopen van een natuurlandschap, wordt een 
half-natuurlijk landschap genoemd. Vandaar de naam half-natuurlijke 
natuurdoeltypen. 
Bij de half-natuurlijke typen staat het kleinschalig bevorderen van 
specifieke successiestadia en de daarvan afhankelijke doelsoorten 
centraal.  
Half-natuurlijke typen kunnen op een klein oppervlak worden 
gerealiseerd, soms zelfs op enkele tientallen vierkante meters. 
Inrichting en beheer dienen te worden afgestemd op de 
gemeenschappelijke eisen van de nagestreefde doelsoorten. Natuurlijke 
vestiging van planten en dieren is daarbij het uitgangspunt. 
De benodigde afwisseling kan worden afgestemd op oude 
landgebruiksvormen en historische landschapspatronen. 
 Voor de meeste half-natuurlijke typen is een actief beheer nodig. 
Concrete maatregelen zijn onder andere waterpeilbeheer, baggeren, 
plaggen, maaien, kappen en reguleren van de populatieomvang van 
dieren. 
Ten aanzien van de schaal en de frequentie geldt dat ruimtelijke variatie 
voor veel soorten belangrijk is. Kleinschalige afwisseling  wordt bereikt 
door in het gebied bijvoorbeeld gedeelten minder of niet te maaien 
(ruige plekken voor ei-afzet of overwintering), maar op andere plekken 
juist pioniersituaties te laten ontstaan (zandige plekken voor hagedissen, 
paadjes met pionierplanten). 
In het opdrachtgebied betekent dit een goede afstemming tussen de 
betrokken partijen; waterschappen, gemeentes en landeigenaren.
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Algemene beschrijving hoofdgroep 4
de multifunctionele afgeleiden
 
De multifunctionele afgeleiden onderscheiden zich van de andere 
natuurdoeltypen door een zodanige mate van menselijk gebruik dat 
de natuurkwaliteit die er gerealiseerd kan worden, geringer is dan bij 
een optimaal beheer volgens een van de eerste drie beheerstrategieën. 
De natuurdoeltypen uit hoofdgroep 4 zijn afgeleid van de typen uit 
hoofdgroep 1, 2 en 3. Bij de typen van hoofdgroep 4 wordt gestreefd 
naar het realiseren van een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit binnen de 
beperkingen die de hoofd- of nevengebruiksfunctie stelt. 

In een intensief landbouwgebied als dat van de Noordoostpolder 
zal dit in veel gevallen het hoogst haalbare zijn. Hoewel de 
natuurwaarden die er gerealiseerd kunnen worden dus geringer 
zijn dan in de andere natuurdoeltypen, zijn de multifunctionele 
typen van grote betekenis voor het natuurbeleid, zeker wanneer 
ze over grote oppervlakken voorkomen. Een aanzienlijk deel van 
de populatie van met name de minder kritische soorten kan erin 
voorkomen.

Natuurdoelsoorten in het opdrachtgebied:

Hieronder volgt een beschrijving van de Natuurdoeltypen  die in 
het deelgebied kunnen worden ontwikkeld. 
Bij elk NDT wordt een korte omschrijving gegeven met een foto. 

3.15 gebuff erde sloot
3.19 kanaal of vaart
3.21 zwak gebuff erde sloot
3.24 moeras
3.32 matig voedselrijk grasland
3.38 bloemrijk grasland van zand-en veengebied
3.39 bloemrijk grasland van riveren- en zeekleigebied
3.50 akker van basenrijke gronden
3.51 akker van basenarme gronde
3.53 zoom mantel en droog struweel van lemige zandgronden
3.65 eiken- en beukenbos van lemige zandgronden
3.66 bos van voedselrijke vochtige gonden
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Kanaal of vaart 3.19

Beeld
Relatief breed lijnvormig water, dat niet geïsoleerd is maar onderdeel 
is van een groter hydrologisch systeem, gevoed door regen- en vooral 
gebufferd grond- en oppervlaktewater, waarin min of meer constante 
(kleinere of grotere) hoeveelheden water worden aan- en afgevoerd, 
waardoor enige stroming (al of niet in twee richtingen) kan ontstaan. 
Ze zijn meestal door de mens gegraven.
Voor levensgemeenschappen van kleine kanalen (vanaf 8 meter breed) 
is het bodemtype belangrijk: kanalen op klei- en veengrond zijn van 
oorsprong voedselrijker dan die op zandgrond. 
Daardoor varieert in dit natuurdoeltype de voedselrijkdom tussen 
mesotroof en eutroof en de zuurgraad tussen zwak zuur en basisch. 
De vegetatie komt alleen goed tot ontwikkeling wanneer het gebruik 
extensief is, zodat het effect van de door de scheepvaart veroorzaakte 
golfslag beperkt kan blijven. 
Weteringen hebben primair een waterafvoerende taak.
 Bodemtype 
zand, rivier- en zeeklei, veen en veen op zand (onderwaterbodem).
 Waterherkomst 
regen- en vooral (lokaal en regionaal) grond- en oppervlaktewater.  
Beheer
peilbeheer met een natuurlijke dynamiek: 's winters hoog en 's zomers 
laag. Scheepvaart, recreatie en sportvisserij moeten worden afgestemd 
op de draagkracht van het systeem. Periodiek (eens per 2 tot 15 jaar) 
in het najaar schonen indien er sprake is van verlanding en/of vorming 
van een te dikke organische sliblaag.  Handhaven van een gevarieerde 
begroeiing van de oeverzone.
Zo mogelijk creëren van een bufferzone rond het watersysteem, om 
negatieve invloeden vanuit de landbouw te beperken.
 

NDT Gebufferde sloot (3.15)
 

Beeld
Relatief smal lijnvormig water, dat niet geïsoleerd is maar onderdeel 
is van een groter hydrologisch systeem, gevoed door regen- en 
vooral gebufferd grond- en oppervlaktewater, waarin (wisselende 
hoeveelheden) water worden aan- en/of afgevoerd, waardoor in een
deel van het jaar enige stroming ontstaat. 
Ze zijn door de mens gegraven als onderdeel van poldersystemen in 
klei- en veenstreken.
Sloten zijn niet breder dan 8 meter en gewoonlijk niet dieper dan 
1,5 meter. Het merendeel van de sloten is 1 - 3 meter breed met 
een diepte van 0,2m tot 1,5m.
De oevers hebben een flauw, onbeschoeid talud met een rijke gradiënt 
van nat naar droog.
De sloten zijn niet volledig hydrologisch geïsoleerd, zodat vissen 
en macrofauna kunnen migreren binnen een stelsel van sloten met 
een goede kwaliteit (bijvoorkeur in een complete 
waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder).
Het type komt het best tot ontwikkeling wanneer er weinig of geen 
beschaduwing is.
Sloten worden gekenmerkt door weelderige begroeiingen en hebben 
een belangrijke functie voor een aantal amfibieën en vissen, vaak als 
verbinding tussen andere wateren. Meerdere vogelsoorten en 
de Ringslang maken gebruik van dit type om voedsel te verzamelen.
Bodemtype: klei-, veen- en zandgronden (onderwaterbodem). 
Waterherkomst: regen- en vooral grond- en oppervlaktewater. 
 

Bodemtype 
klei-, veen- en zandgronden (onderwaterbodem).
Waterherkomst: 
regen- en vooral grond- en oppervlaktewater.
Beheer
Peilbeheer met een natuurlijke dynamiek: ‘s winters hoog en ‘s zomers 
laag. Periodiek (gemiddeld eens per 5 tot 10 jaar) schonen indien er 
sprake is van een te ver voortgeschreden verlanding en/of vorming 
van een organische sliblaag, bij voorkeur door middel van nat 
baggeren en gefaseerd in ruimte en tijd: niet alle sloten in een gebied 
in één keer en, met name bij grote sloottrajecten, niet het gehele 
sloottraject in één keer.  
Veel van deze wateren worden in de Noordoostpolder te 
intensiefbeheerd. Hier valt dan ook een enorme winst te behalen in de 
vergroting van het areaal van dit Natuurdoeltype.
 

de ringslang is een veel voorkomende bewoner van de gebufferde sloot

foto natuurkaart.nl

zwanenbloem 

foto internet foto internet

libelle
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Zwakgebufferde sloot (3.21)
 

Beeld
Relatief smal lijnvormig water, dat niet geïsoleerd is maar onderdeel is 
van een groter hydrologisch systeem, gevoed door regen- en gebuff erd 
grondwater, waarin (wisselende hoeveelheden) water worden aan- en/of 
afgevoerd, waardoor in een deel van het jaar enige stroming ontstaat. 
Het water is zwak zuur (tot neutraal) en oligo- tot mesotroof. 
Kenmerkend is het optreden van ijzerrijke kwel van lokale of regionale 
oorsprong dat zich mengt met regenwater. Sloten zijn niet breder dan 8 
meter (in dit type meestal zelfs smaller dan 3 meter) en gewoonlijk niet 
dieper dan 1,5 meter. Het type komt het best tot ontwikkeling wanneer 
er weinig of geen beschaduwing is.
 Sommige zwakgebuff erde sloten hebben in het verleden dienst gedaan 
als turfvaart. Ze zijn te herkennen als 4-6 meter brede, kaarsrechte 
waterlopen van meerdere kilometers lengte.
Beheer
Peilbeheer met een natuurlijke dynamiek: ‘s winters hoog en ‘s zomers 
laag. Schonen is nauwelijks nodig, doordat er een lage productie is van 
levend en dood organisch materiaal.
Isoleren ten opzichte van verontreinigingsbronnen in de omgeving. 
Vasthouden van gebiedseigen regen- en grondwater in winter en 
voorjaar. Behoud van aanvoer van zwakgebuff erd grondwater (tegen 
verzuring).

Beheer
Peilbeheer met natuurlijke dynamiek. ‘s Winters hoog, ‘s zomers laag.
Schonen is nauwelijks nodig omdat er een lage productie is van orga-
nisch materiaal. Isoleren ten opzichte van verontreinigingsbronnen in de 
omgeving. vasthouden van gebiedseigen regen- en grondwater in winter 
en voorjaar. Behoud van aanvoer van zwak gebuff erd grondwater, tegen 
verzuring.
Bodemtype
zand (onderwaterbodem)
Waterherkomst
regen- en grondwater

 sloot in veengebied 

ijsvogel met een blankvoorn als mogelijke prooi

foto internet

Hoewel oorspronkelijk vaak (ook) bedoeld voor de scheepvaart, kunnen de natuur-
waarden van het type Kanaal en vaart (3.19) het best ontwikkeld worden indien er 
geen scheepvaart plaatsvindt, zodat er goede voorwaarden zijn voor een rijke oever-
zone. Daarvoor is het ook nodig dat het toegevoerde (landbouw)water voldoende 
schoon is.

foto internet



70     Kuinre en meer

Moeras (3.24)
 

Beeld
Dichte riet- of biezenbegroeiing in open water, pioniergemeenschap van 
droogvallende, gebufferde wateren. Begroeiing van riet, biezen, grote 
zeggen en/of hoge kruiden op drijvende kraggen of op zeer natte, zwak 
zure tot neutrale, zwak tot matig eutrofe gronden met zoet tot zwak brak 
grond- en oppervlaktewater. Dit natuurdoeltype is een bij uitstek amfi-
bisch ecosysteem: het bevindt zich op de grens van water en land 
De variatie binnen het natuurdoeltype is relatief groot. Deze variatie 
hangt vooral samen met de duur van hoge waterstanden en de mate van 
fluctuatie daarin. Daarnaast speelt ook het beheer mee.
 Rietculturen kwamen op vele plaatsen in laag-Nederland voor en ook nu 
zijn er nog gebieden waar riet over grote oppervlakken gesneden wordt 
(met name in de Kop van Overijssel). 

 
Bodem
zand-, leem-, zavel-, klei- en veengrond
Waterherkomst
regen-, grond- en vooral oppervlaktewater 
Beheer
Nietsdoen is in veel gevallen voldoende. Er kan ook extensieve begrazing 
toegepast worden,  soms is wintermaaibeheer noodzakelijk. Voor veel 
soorten is het belangrijk dat dit niet ieder jaar wordt toegepast of dat 
jaarlijks slechts een (wisselend) deel van de vegetatie gemaaid wordt. 
Handhaven van de hydrologische omstandigheden in de vorm van 
overstroming of waterverzadiging, eventueel in de zomer enige 
decimeters ontwatering. Daarnaast voorkómen dat eutrofiëring 
plaatsvindt via het grond- en oppervlaktewater.

Nat, matig voedselrijk grasland (3.32)
 

Beeld
Kruidenrijk grasland op natte tot matig natte, zwak zure tot neutrale, 
zwak tot matig eutrofe gronden. 
Dit natuurdoeltype is niet alleen belangrijk vanwege de natuurwaarden, 
maar is ook inpasbaar in waterretentiegebieden, mits de overstroming 
(vrijwel) beperkt blijft tot winter en voorjaar.
Natte graslanden zijn vaak gelegen in gebieden met een nog gave en 
cultuurhistorisch belangrijke percelering waardoor het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon zichtbaar is.
 

 

Bodemtypen
zand-, leem-, zavel-, klei- en veenbodems, veelal zonder duidelijke profiel 
Waterherkomst
regen- en vooral grond- en oppervlaktewater.
Beheer
Beweiding (al of niet jaarrond; bij jaarrond ontstaan gemakkelijker ruige 
overgangen) of een- tot tweemaal per jaar zomermaaien, gevolgd door 
nabeweiding of beide beheersvormen. Voor met name insecten is het 
belangrijk dat jaarlijks (op wisselende plaatsen) ook terreindelen niet of 
extra laat gemaaid worden. Bemesting met ruige stalmest vindt niet of 
nauwelijks plaats.
Beheer van de omgeving: handhaven van inundatie in winter en voorjaar. 
In de zomer het waterpeil laten zakken tot 40 à 80 cm onder maaiveld. 
Weidevogels zijn tevens afhankelijk van rust en openheid.

moeras met zeggen, lisdoddes en waterriet

de bruine kiekendief fourageert vaak dicht boven het moeras

misschien op zoek naar zo iets als een boomkikker?

foto internet

foto internet

In het nat, matig voedselrijk grasland (3.32) kunnen in het voorjaar de weidevogels die 
van vochtige omstandigheden houden hun nest gaan bouwen. 
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Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied (3.38)

 
Beeld
Kruidenrijk grasland op vooral vochtige tot matig droge, zwak zure tot 
neutrale, zwak eutrofe zand-, leem- en veengronden. 
bloemrijke graslanden kunnen gelegen zijn in gebieden met een nog 
gave en cultuurhistorisch belangrijke percelering waardoor het oorspron-
kelijke verkavelingspatroon zichtbaar is.

Beheer
Een- à tweemaal per jaar maaien, eventueel met nabeweiding. Daarbij 
geldt dat het voor met name insecten belangrijk is dat jaarlijks (op wis-
selende plaatsen) ook terreindelen niet of extra laat gemaaid worden. 
Beweiding en een combinatie van beide is ook mogelijk.
Daarbij is het belangrijk dat er in het broedseizoen rust is en dat op een 
deel van de graslanden ruige stalmest wordt opgebracht (tot maximaal 
50 kg N/hectare). 

tureluur, watersnip en kemphaan, van boven naar beneden ,
kritische soorten die specifiek het nat, matig voedselrijk grasland nodig hebben.

de vochtige vorm van het bloemrijk grasland

Bodemtypen
zand-, leem- en veengronden 
(met name moerige 
eerdgronden en 
veldpodzolgronden).
Waterherkomst
regen- en grondwater, 
eventueel ook 
oppervlaktewater   
 

grutto

foto’s vogels: internet

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied 
(3.39)
 
Beeld
Kenschets: kruidenrijk grasland op vooral vochtige tot droge, zwak zure 
tot neutrale, zwak eutrofe zand-, zavel- en kleigronden. Dit type grasland 
komt vooral voor op de relatief droge gronden. Als lijnvormige elemen-
ten zijn ze cultuurhistorisch waardevol op oude dijken. Ze maken 
zichtbaar hoe de rivier zich in de loop van de tijd heeft verplaatst. 

 
 

 
Bodemtypen
duinvaag-, vorstvaag- en ooivaaggronden in basenrijk, humusarm tot 
licht humushoudende zand en in lichte zavel, bij uitzondering ook in 
meer venige gronden.
Waterherkomst
regen- en grondwater, eventueel ook oppervlaktewater
Beheer
beweiding of een- à tweemaal per jaar maaien, eventueel met nabewei-
ding of jaarrond begrazing. Daarbij geldt dat het voor met name insec-
ten belangrijk is dat jaarlijks ook terreindelen niet of extra laat gemaaid 
worden. Daarbij is het belangrijk dat er in het broedseizoen rust is en 
dat op een deel van de graslanden ruige stalmest wordt opgebracht (tot 
maximaal 50 kg N/hectare).

foto internet

Het Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied (3.39) is vooral op gehooide 
dijken rijk aan insecten en opvallend bloeiende planten.
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Akker van basenrijke gronden (3.50)
 
Beeld
Kruidenrijke, min of meer ijle begroeiing tussen verbouwde gewassen op 
akkers, gelegen op vochtige tot droge, zwak tot matig eutrofe, zwak zure 
tot neutrale (basenrijke) bodems. 
De spontane vegetatie wordt gedomineerd door eenjarige plantensoor-
ten die afhankelijk zijn van regelmatige bodembewerking, zodat pio-
nieromstandigheden gehandhaafd blijven. 
Op historische akkercomplexen kan de vegetatie zich beter ontwikkelen 
dan op recent aangelegde akkers en is er een grotere kans op vestiging 
van soorten vanuit een zaadbank.
 

De akker van basenrijke gronden (3.50) behoort tot de sterkst door de mens 
beïnvloede half-natuurlijke typen. Tussen het gezaaide graan komen kleurrijke 

kruiden voor, zoals de opvallend klaprozen.

Bodemtypen
In het Zeekleigebied kalkrijke poldervaaggronden. In andere regio’s 
ook lemige en kleiige gronden, sterk veraarde veengronden of kalkrijke 
zandgronden.
Waterherkomst
regenwater, eventueel ook grondwater.
Beheer
Een jaarlijkse oppervlakkige grondbewerking is voldoende. Bemesting 
(ruige stalmest) kan in principe achterwege blijven, tenzij een verbete-
ring van de bodemstructuur wordt nagestreefd.
In het bouwplan dient een groot aandeel granen te worden opgenomen, 
met name wintergranen. 
Akkerrandenbeheer is tot op zekere hoogte een alternatief. 

Akker van basenarme gronden (3.51)
 
Beeld
Kruidenrijke, min of meer ijle begroeiing tussen verbouwde gewassen op 
akkers, gelegen op vochtige tot matig droge, zwak tot matig eutrofe, ma-
tig tot zwak zure (basenarme) zand- en eventueel löss- of zavelbodems. 
De spontane vegetatie wordt gedomineerd door eenjarige plantensoor-
ten die afhankelijk zijn van regelmatige bodembewerking, zodat pio-
nieromstandigheden gehandhaafd blijven. 
Ondanks het feit dat een akker duidelijk bij de landbouw hoort, is natuur-
beheer tegenwoordig dus noodzakelijk voor behoud en ontwikkeling van 
het type.

 
Akkerrandenprojecten kunnen bijdragen tot het in stand houden van specifieke ak-
kerplanten 

Bodemtypen 
op leemarm tot lemig zand 
Waterherkomst
regenwater, eventueel ook grondwater.
 
Beheer
Een jaarlijkse oppervlakkige grondbewerking (bijvoorbeeld ploegen tot 
20 cm diepte) is voldoende. Met name op wintergraanakkers op leem-
gronden is de gift van ruige stalmest aan te bevelen, in verband met de 
gunstige uitwerking op de bodemstructuur en het voorkómen van het 
optreden van probleemonkruiden. In het bouwplan dient een groot aan-
deel granen te worden opgenomen, met name wintergranen.  
Akkerrandenbeheer is tot op zekere hoogte een alternatief. 

de veldmuis en de putter, allebei dol op zaden die ze op de bloemenrijke akker 
kunnen vinden
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Zoom mantel en droog struweel van het rivieren- en 
zeekleigebied (3.53)
 
Beeld
Begroeiing van hoge kruiden en struiken, gelegen op vooral zwak eu-
trofe, vooral vochtige tot matig droge, veelal basenrijke zand-, zavel- en 
kleigronden..
Afhankelijk van het successiestadium en het beheer, maar ook van de 
toevallige vestiging van soorten, bestaat de begroeiing vooral uit kruiden 
of uit doornstruiken zoals Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn. Het type 
komt daarnaast ook veel voor als lijnvormig element in de vorm van slee-
doorn- en meidoornhagen. Vlakvormig komen zomen en mantels vooral 
voor als droge ruigten in graslandgebieden, op kapvlakten en in grote 
gaten in het bos die door windworp zijn ontstaan. 

 

Door begrazing blijven struwelen hun openheid behouden.

Bodemtype
allerlei bodemtypen op zand-, zavel- en kleigronden.
 Waterherkomst
regen- en grondwater, eventueel ook oppervlaktewater.
Beheer
Zoomgemeenschappen kunnen het best instandgehouden worden door 
een extensief maaibeheer (eenmaal per twee à drie jaar maaien) of 
door extensieve begrazing.
Struwelen kunnen lang in stand blijven zonder enige vorm van beheer, 
met name als ze lijnvormig ontwikkeld zijn of als ze vanuit belendende 
percelen extensief begraasd worden. Doornstruwelen geven echter 
gelegenheid aan bomen om zich te vestigen; wanneer bosuitbreiding 
niet gewenst is, zullen de zich vestigende bomen gekapt 
moeten worden.

Eiken en beukenbos van lemige zandgronden (3.65)
 
Beeld
Vrij hoog tot hoog opgaand bos op oligo- tot mesotrofe, meestal (matig) 
droge, zure, lemige zandgronden en leemgronden. De boomlaag bestaat 
uit vooral beuken en in wisselende mate wintereiken en zomereiken, 
daarnaast (onder vochtige omstandigheden) eventueel ook ruwe en 
zachte berken en zwarte elzen. De struiklaag is weinig ontwikkeld en be-
staat vooral uit wilde lijsterbessen, soms ook uit hulststruiken, frambozen 
en bramen. In het eindstadium van de successie in bossen met een min 
of meer gelijkjarige boomlaag is de Beuk de enige boomsoort en door de 
sterke beschaduwing is de struiklaag dan afwezig ('hallenbos').
Omdat dit type bos in veel verschillende regio's kan voorkomen, waaron-
der op allerlei bodems van de Hogere zandgronden, is het zowel actu-
eel als naar verwachting ook potentieel het meest voorkomende type 
opgaand bos. 

  

In een volgroeid Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden (3.65) behoort een 
aanzienlijke hoeveelheid staand en liggend dood hout aanwezig te zijn. Dit dode 
hout is belangrijk voor onder andere vele paddestoelen en ongewervelde dieren. 

Bodemtype
Vooral op lemige of grindrijke, kalkloze zandgronden (vooral holtpodzol-, 
maar ook lemige haarpodzolgronden
Waterherkomst
regenwater, eventueel ook grondwater.
Beheer
Nietsdoen is in principe voldoende; aanvullend is extensieve begrazing 
(zowel door wilde grazers als door gededomesticeerde grazers) moge-
lijk. Selectieve kap is alleen nodig wanneer dominantie van Beuk niet 
gewenst wordt,.voor verdroging.

foto internet

de sleedoorn en de sleedoornpage vinden hun weg in het struweel 
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Bos van voedselrijke, vochtige gronden (3.66)

Beeld
Vrij hoog tot hoog opgaand bos op matig natte tot matig droge, zwak tot 
matig eutrofe, min of meer kalkrijke minerale bodems. De boomlaag be-
staat van nature vooral uit gewone essen en gladde iepen, met daarnaast 
eventueel grauwe abelen, zwarte elzen en zoete kersen. Zomereiken en 
beuken zijn kenmerkend voor zuurdere bossen, maar zijn in dit type wel 
veel aangeplant.
Er is meestal een rijke struiklaag aanwezig (met onder andere meidoorns, 
gewone vlieren, hazelaars, wilde kardinaalsmutsen en sleedoorns). Ook 
de kruidlaag is soortenrijk, met veel kruiden, zowel voorjaarsbloeiers als 
ruigtkruiden.
De standplaatsen kennen in de winter een vrij hoge grondwaterstand en 
kunnen tijdelijk overstroomd worden, maar in de zomer zakt het grond-
water meestal diep weg.
Het Bos van voedselrijke, vochtige gronden is met name belangrijk voor 
een aantal zoogdieren (zoals vleermuizen die in de holten van dikke 
bomen verblijven en de Bever), broedvogels (vooral holenbroeders en 
roofvogels) en meerdere plantensoorten (zoals de Grote keverorchis en 
zeldzame varens).

Het Bos van voedselrijke, vochtige gronden (3.66) kent een weelderige begroeiing. Het 
is rijk aan broedvogels, terwijl soms ook bijzondere planten voorkomen.

Bodemtypen
Min of meer kalkrijk zand, al of niet lemig of kleiig, nitraatrijk en min of 
meer humeus, ook op leem, zavel of klei. 
Waterherkomst
regen- en vooral grondwater, eventueel ook oppervlaktewater.
Beheer
Nietsdoen is in principe voldoende; aanvullend is extensieve 
begrazing. 

boommarter en hazelworm in het eiken-en beukenbos van de lemige zandgronden

zwarte specht en grote keverorchis, niet algemeen maar wel te vinden of te horen
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 Beheertypen natuur 
N02 Rivieren 
N03 Beken en bronnen 
N04 Stilstaande wateren 
N05 Moerassen 
N06 Voedselarme venen en vochtige heiden 
 N10 Vochtige schraalgraslanden 
N11 Droge schraalgraslanden 
N12 Rijke graslanden en akkers 
N12.01 Bloemdijk 
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
N12.03 Glanshaverhooiland 
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 
N12.06 Ruigteveld 
N13 Vogelgraslanden 
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 
N13.02 Wintergastenweide 
N14 Vochtige bossen 
N15 Droge bossen 
N16 Bossen met productiefunctie 
N16.01 Droog bos met productie 
N16.02 Vochtig bos met productie 
N17 Cultuurhistorische bossen 
N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 
N17.02 Droog hakhout 
N17.04 Eendenkooi 

Agrarisch natuurbeheer 
A01 Agrarische Faunagebieden  
A01.01 Weidevogelgebied 
A01.02 Akkerfaunagebied 
A01.03 Ganzenfourageergebied 
A02 Agrarische floragebieden
A2.01 Botanisch waardevol grasland 
A02.02 Botanisch waardevol akkerland 

In Nederland liggen veel landbouwgebieden die bij natuurvriendelijk 
beheer ook waardevol zijn voor natuur en landschap. 
De overheid heeft uitspraken gedaan om de natuurwaarden in deze 
gebieden te willen behouden en verder te ontwikkelen. 
Sinds 2010 is er een nieuw Subsidiestelsel voor Natuur- en 
Landschapsbeheer opgesteld, het SNL.
Dit geldt bijvoorbeeld voor landbouwgebieden waar veel weidevogels 
voor komen of voor gebieden waar goede kansen liggen voor specifieke 
planten- en diersoorten. 
Als een bedrijf  in zo’n gebied ligt kan de eigenaar voor dit 
natuurvriendelijke beheer een vergoeding krijgen. 
De vergoeding wordt gegeven voor het beheer dat gevoerd wordt en 
niet zoals in het verleden voor het behaalde resultaat.
De provincies bepalen in welke gebieden men subsidie kan krijgen
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Iedere provincie maakt hiervoor haar eigen plan(nen).
De Index Natuur en Landschap vormt de basis voor het 
natuurbeheerplan van een provincie. Deze natuurtaal beschrijft 
eenduidig welke typen natuur en landschap we kennen in Nederland 
en wijkt daarmeer af van het Natuurdoeltypen stelsel.
In de Index staan beheertypen voor natuur, agrarische natuur en
landschapselementen. Iedere provincie geeft in het Natuurbeheerplan 
met de beheertypen aan welk beheer zij wenst in een bepaald gebied. 
In het SNL kan iedereen individueel subsidie aanvragen voor een
zesjarige subsidieperiode.

Als een perceel in een aangegeven gebied voor agrarisch natuurbeheer 
ligt, dan kan subsidie aangevraagd worden voor de pakketten die voor 
dat gebied zijn opengesteld.
De financiering voor het aanbrengen van landschapselementen en het 
aanpassen van beheersmaatregelen is geregeld in beheerpakketten.
Er zijn er vele. Ook de provincie Flevoland heeft haar eigen beheerpak-
ketten samengesteld.
Om een indruk te geven over hoeveel verschillende vormen van beheer 
en landschapselementen dit gaat heb ik er hiernaast een aantal 
opgenomen die van toepassing zouden kunnen zijn bij herinrichtingen 
in het opdrachtgebied. 
Ze zijn onderverdeeld in drie groepen te weten;
natuur, agrarisch natuurbeheer en landschap.

De financiering van natuurvriendelijk beheer

Landschap 
L01 Groenblauwe Landschapselementen 
L01.01 Poel en kleine historisch water 
L01.02 Houtwal en houtsingel 
L01.03 Elzensingel 
L01.04 Bossingel en bosje 
L01.05 Knip- of scheerheg 
L01.06 Struweelhaag 
L01.07 Laan 
L01.08 Knotboom 
L01.09 Hoogstamboomgaard 
L01.10 Struweelrand 
L01.11 Hakhoutbosje 
L01.12 Griendje 
L01.13 Bomenrij en solitaire boom 
L01.14 Rietzoom en klein rietperceel 
L01.15 Natuurvriendelijke oever 
L02 Historische gebouwen en omgeving 
L03 Aardwerken 
L04 Recreatieve landschapselementen 
L04.01 Wandelpad over boerenland 

pakket A01.01 kan deze wulp een leefgebied bezorgen.

foto internet
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de financiering van de marknessertocht

Zo ziet de Marknessertocht er anno 2010 uit.
Een af- en aanvoerwater met nauwelijks andere functies.

In de doorsnede hiernaast wordt aangegeven hoe de Marknessertocht 
er uit gaat zien in het nieuwe plan. Door het profiel breder te maken
is er meer waterberging mogelijk. Dit wordt vergroot door op een aantal 
plekken overloopmogelijkheden te maken. 
Ook in latere stadia kan het overloopgebied nog uitgebreid worden.
Bij het omvormen van landbouwgronden ten behoeve van 
natuurontwikkeling en recreatie kunnen eigenaten gebruik maken 
van verschillende beheerpakketten zoals op de voorgaande 
bladzijden is aangegeven. 
Aan de hand van de herinrichting van Marknessertocht is aangegeven 
welke beheerpakketten hierbij in aanmerking komen.

Zo kan de Marknessertocht er uit komen te zien. Aan een zijde bos en aan de andere 
zijde het open landschap, somms ook helemaal in het open gebied.
Het fietspad ligt deels in het bos, soms ook aan het water zoals hier.

A01 agrarisch faunagebied
A02 agrarisch flora gebied

L01.10 struweel-
rand

L01.04 bossingel 
en bosje

L04.01 wandelpad 
over boerenland
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N14 vochtige bossen L01.14 rietzoom

algemeen   L01 groenblauwe landschapselementen

L01.04 bossingel 
en bosje

A01 agrarisch faunagebied
A02 agrarisch flora gebied
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4.4 landart

Dit landart project is opgezet om extra aandacht te geven 
aan de oude grens tussen land en water en dit beleefbaar 
te maken. 
Het project kan ingezet worden over een lengte 
van ongeveer 12 km. vanaf Blokzijl naar Kuinre.
Over een breedte van 50 m. wordt grond in 
een golvend profi el aangebracht.  
De benodigde grond is ongeveer 90.000m3, uitgaand 
van een gemiddelde hoogte van 1.50m. Deze grond 
wordt aangevoerd vanuit de te graven Kuinderplas.
De golven worden ingezaaid met gras. 
Voor het beheer hiervan kan een reizende schaapskudde 
worden ingezet die tevens de begrazing van 
de dijkweide voor zijn rekening neemt. 
Op strategische plekken in de zuiderzeerand kunnen 
twee schaapskooien gebouwd worden. 
Deze zijn de uitvalsbasis vanwaaruit gegraasd wordt 
en fungeren als toeristische trekpleister.
Op de golven wordt een vrijliggend wandelpad 
aangebracht in halfverharding. Het nieuwe 
fi ets-skeelerpad wordt in beton gegoten of gelegd.
Door de zijkanten van de golvenbaan recht af te werken 
met betonnen elementen ontstaat er een opstaande 
golvende rand. Hier wordt een zacht blauwe ledlijn 
in verwerkt (op zonne-energie). Vanuit het landschap 
kan je in het donker de golvenbaan waarnemen.

De bestaande smalle sloot die nu de oude zeegrens 
markeert wordt verbreed met een profi el geschikt 
voor de vorming van natuurlijke oevers. 
Op onregelmatige afstanden worden bomen geplant. 
Dit zijn de markeringspunten in het traject en zorgen 
tijdens rustmomenten voor schaduw.
Hierdoor wordt het wandelen, fi etsen en skeeleren 
op de groene golven extra interressant en afwisselend.
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referentiebeelden landart project

De zijkanten van de golvenbaan worden afgewerkt met betonelementen. 
In de loop der tijd zullen die wat verweren, vooral op de schaduwkant waar allicht een groene aanslag zal 
groeien. Daarmee zal het beton wat meer op gaan in het landschap. 
De blauwe ledlijn echter zal juist in het donker de golvende lijn van dit project weergeven en daarmee 
verwijzen naar de Zuiderzee.

Schapen kunnen zorgen voor de nodige begrazing van het landart project. 
Door middel van een reizende afzetting kunnen ze ingezet worden waar nodig. 
Leuk om naar te kijken .....  voor wie?

Het bestaande profi el van de sloot wordt aangepast. De oevers worden verbreed en krijgen een fl auw 
profi el. Hierdoor krijgen meer oeverplanten een groeiplaats en wordt het interessanter voor insecten, 
amfi bien en vogels en daarmee ook voor de recreant.

Door op twee strategische plekken langs het project schaapskooien te bouwen kan de reizende kudde vanuit deze 
bases vertrekken. De schapen kunnen ook ingezet worden aan de dijkweide langs de oude zeedijk.
In deze combinatie kan de kudde groot genoeg zijn om ook een productlijn op te zetten in de vorm van kaas en wol. 
Juist voor dit soort bedrijven is plaats tussen de dijk en de Uiterdijkenweg. In dit gebied ligt ook in het masterplan 
de nadruk op agrotoerisme.
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Opa, kijk ik vond op zolder
Een foto van een oude boot
Is dat nog van voor de oorlog
Van die oude vissersvloot

Jochie, dat is een gelukkie
Ik was dat prentje jaren kwijt
Ik heb nu weer een heel klein stukkie
Van die goeie ouwe tijd

Daar is het water, daar is de haven
Waar je altijd horen kon: We gaan aan boord
De voerman laat er nu paarden draven
En aan de horizon ligt Emmeloord

Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
Zuiderzee heet nu IJsselmeer
Een tractor gaat er nu greppels graven
'k Zie tot de horizon geen schepen meer

Kijk die jongeman ben ikke
Ja, ikke was de kapitein
Hiero, en die grote dikke
Ja, dat moet Malle Japie zijn

Opa, en die blonde jongen
Vooraan bij de fokkeschoot
Opa, zeg nou wat,

die jongen...
is je ome, die is dood

In 't diepe water, ver van de haven
In die novembernacht, voor twintig jaar
Door 't brakke water is hij begraven
Als ik nog even wacht zien wij elkaar
Toen ging de zee zo tekeer

In een razend verweer
Ongestraft slaat niemand haar neer
Nu jaren later hier paarden draven
Zie ik de hand en macht van onze Heer

Waar is het water, waar is de haven?
Waar je altijd horen kon: We gaan aan boord
De voerman laat er zijn paarden draven
En aan de horizon ligt Emmeloord

Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
't Water ligt nu achter de dijk
Waar eens de golven het land bedolven
Golft nu een halmenzee, de oogst is rijp

Zee is land geworden, land waar veel te doen is en waar nog veel 
meer kan gebeuren. Land met mogelijkheden. Meer dan een 
bord eten voor de mens. 
Land waar historie en toekomst samen vallen.
Ik hoop met dit ontwerp een deel van die toekomst uit te 
kunnen maken.




