
Flevoland  
 De ledencommissie Flevoland heeft in 2017 een voorlichtende, lobbyende en adviserende rol 
gespeeld. Zo werd meegeholpen aan het rondleiden van de bezoekers van de Marker Wadden. 
Voor de voorgenomen herinrichting van de Knardijk is een notitie opgesteld; met de 
beheereenheid werd overlegd over het Waterloopbos en de renovatie van de rietlanden nabij 
het Zwarte Meer. 
 
In 2017 waren de Marker Wadden zo ver gevorderd dat Natuurmonumenten leden en niet-leden 
kon uitnodigen. De belangstelling bleek enorm; ruim 5.000 mensen bezochten in één weekeinde 
het nieuwe natuurgebied. De leden van de ledencommissie zorgden voor de nodige 
informatievoorziening, onder meer over vogels. De commissie beraadt zich over de manier 
waarop deze gastheerrol verder gestalte kan krijgen. Dat kan nu ook. Dankzij een actieve 
wervingscampagne groeide de commissie van drie naar negen leden. 
Provincie en waterschap zijn voornemens de Knardijk bij de Oostvaardersplassen opnieuw in te 
richten met meer aandacht voor de recreatie en ecologie. De dijk heeft geen waterkerende 
functie meer. De ledencommissie ziet goede kans om de dijk als ecologische verbindingszone 
tussen Harderhoek – een gebied van Natuurmonumenten – en de Oostvaardersplassen te laten 
fungeren. Er is hierover samen met de beheereenheid een notitie opgesteld en aan de 
werkorganisatie doorgespeeld met de uitdrukkelijke oproep een actieve rol te spelen bij de 
herinrichting.  
Samen met de beheereenheid en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 
werken aan het ‘Ruimte en lucht voor de natuur’, een plan om enkele honderden hectares grond 
van het NLR-terrein om te vormen tot natuur nam ook de nodige tijd in beslag. Het robuuste 
nieuwe gebied zou een mooie verbindingszone zijn tussen Nationaal Park Weerribben/Wieden 
en het Voorsterbos/Waterloopbos. Helaas strandde het project door geldgebrek bij de overheid.  
De renovatie van de rietlanden in het oude land van het Zwarte Meer nadert haar voltooiing. De 
ledencommissie is hierbij van begin af aan betrokken via veelvuldig overleg met de 
beheereenheid. Ook in 2017. Zo wordt er in 2018 als sluitstuk een vogelkijkhut geplaatst 
waarover een advies is uitgebracht.  
Dezelfde meedenkende en meepratende rol speelde de ledencommissie bij het Waterloopbos. 
Het natuurgebied, inmiddels rijksmonument, wordt opgeknapt en recreatief beter ontsloten. De 
ledencommissie ondersteunt de plannen voor herstel van een aantal waterloopkundige objecten 
en het laten overgroeien van andere, maar adviseerde de beheereenheid voorzichtig te zijn met 
het stimuleren van de recreatie. 
 
 


