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Max Potters, Hotel van Saaze, Kraggenburg
‘Wij werken al zo’n 15 jaar plezierig
samen met Natuurmonumenten. We
cateren voor evenementen als de
vrijwilligersdag, vergaderingen,
excursies en open dagen. Een van de
mooiste momenten die we samen
hebben beleefd, was de eerste officiële
vaartocht van de nieuwe fluisterboot die
Natuurmonumenten met onder meer
onze hulp heeft aangeschaft. Een
cateringtent met alles erop en eraan

moest naar het Vogeleiland in het
Zwarte Meer, dat was een heel karwei.
Het was een koude regenachtige dag,
maar door de eendrachtige samenwerking van iedereen was het een
onvergetelijke ervaring.
Met het recente project Toekomstbeeld
Voorsterbos toont Natuurmonumenten
dat ze de natuur meer in samenwerking
en samenspraak met de bevolking wil
beheren. Dit waardeer ik zeer.’
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Online informatie over de activiteiten van Natuurmonumenten in Flevoland:
www.natuurmonumenten.nl
www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl
de_boswachters
www.facebook.com/voorsterbos

Bij natuur denken veel mensen aan mooie landschappen,
aan dieren en plantensoorten. Of desnoods aan ingewikkelde
regelgeving en beleid. Maar natuur is vooral ook van enorm
belang voor mensen. Natuur brengt mensen bij elkaar.
Wat betekenen bijvoorbeeld de natuurgebieden van
Natuurmonumenten in Flevoland voor hen? Daarover
gaat deze folder.

Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuurmonumenten beschermt 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen. Overal in Nederland.
Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven.
Kijk op de website wat u voor de natuur kunt doen.
Natuurmonumenten | Postbus 9955 | 1243 ZS s-Graveland | T (035) 655 99 11

Natuurlijke verbondenheid

Jeugd

Natuurmonumenten beheert in Flevoland een aantal

Maar de natuur doet meer: ze verbindt de mensen

bijzondere natuurgebieden: Harderhoek,

ook met elkáár. Natuurmonumenten wil die banden

Voorsterbos en Zwarte Meer. Die natuur heeft

verder versterken. Dat doen we door in en rondom

veel uiteenlopende functies. Dieren en planten

onze gebieden die verbinding actief te zoeken en te

vinden er een veilige haven in ons drukke land.

stimuleren. Zo dragen we concreet bij aan de sociale

Recreanten komen er om te ontspannen.

cohesie in Flevoland. Deze folder bevat een selectie

Vrijwilligers zetten zich er in voor het behoud van de

van die activiteiten.

Vrijwilligerswerk
Alle kinderen hebben recht op natuur.
In het bos, in de klei of bij het water
kunnen ze een prachtige wereld
ontdekken en spannende ervaringen
opdoen. Natuurmonumenten nodigt
kinderen uit om de pc’s en tablets
achter te laten en buiten te komen
spelen.
• Meer dan 700 kinderen bezoeken elk
jaar in maart de Boomfeestdag bij een
natuurorganisatie of bij gemeente
Noordoostpolder.
• Jubileumdag voor schoolkinderen en
gezinnen in het Klimaatbos en

natuur. Ondernemers halen er voordeel uit voor hun
bedrijf. Voor streekbewoners zijn de natuurgebieden

Samen met andere mensen concreet
werken in en voor de natuur. Dat geeft
mensen enorm veel bevrediging, zo
merken we keer op keer. Deze natuurwerkers leveren een zinvolle bijdrage
aan het behoud van de natuur - en ze
versterken hun onderlinge band!

Ontdekbos, een bos ontworpen en
aangelegd door zo’n 1000 schoolkinderen.
• Kinderen van vier basisscholen
denken mee over een nieuwe
inrichting van twee natuurspeelplaatsen, scholieren van het
Emelwerdacollege doen hetzelfde
voor het infocentrum Waterloopbos.
• Met de grootschalige landelijke
campagne OERRR laat Natuurmonumenten kinderen de natuur weer
ontdekken, door te spelen, klauteren,
knutselen en fantaseren. Ook in
Flevoland.

• In Voorsterbos en Harderhoek zijn
bijna wekelijks 130 vrijwilligers uit de
omgeving actief.
• Oud-ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium zijn namens
zichzelf en Natuurmonumenten
volwaardige ambassadeurs van het
Waterloopbos. We hopen dat vele
bedrijven volgen door een

een vertrouwd en onmisbaar onderdeel van het
landschap waarin ze zich thuis voelen. De natuur
van de streek. Op al deze verschillende

Vollenhove

manieren ontstaat een band tussen
de mensen en de natuur in hun
directe omgeving.

natuurgebieden in beheer bij
Natuurmonumenten
Voorsterbos/Waterloopbos
Vogeleiland
Zwarte Meer
Kievitslanden
Harderbroek
Harderbos
Ontdekbos/Klimaatbos
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informatiecentrum De Schulp
Ramspoltoren
informatiecentrum Waterloopbos

Biddinghuizen

Veluwemeer

Natuur is gezond, zo blijkt uit onderzoek. Hoe dat precies werkt, is niet
bekend. Maar de natuur is al sinds
mensenheugenis een rijke bron van
ontspanning, verwondering en
inspiratie. Ook in Flevoland wil
Natuurmonumenten mensen de
kans geven die natuur op hun eigen
manier te beleven.
• Natuurmonumenten ontwikkelt het
Waterloop- en Voorsterbos tot een
grote recreatieve trekpleister in de
gemeente Noordoostpolder. Doel:
70.000+ bezoekers per jaar.
• We organiseren en faciliteren aansprekende manifestaties met
(lokale) kunstenaars: Kielzog,
Prins te Paard, H2ode, Levend
Verleden, Passie-in-de-polder, Drift.

Herman Denissen, vrijwilliger Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
ontwikkelt het
Waterloop- en Voorsterbos
tot een grote recreatieve
trekpleister. Doel:
70.000+ bezoekers per jaar.

• Per jaar organiseren we ca. 50 toeristische arrangementen en activiteiten met Landal, Molencaten, Hans en
Grietje, Netl-buiten, de Agrarische
Natuurvereniging en Kraggenburgse
ondernemers, waaronder 1 of 2
grote happenings.

Harderwijk

Dialoog

Robin en Bob Crébas, Netl Park, Kraggenburg
‘In 2006 hebben we Netl Park bewust
tegen het Voorsterbos aan gelegd, omdat
de omliggende natuur het park aantrekkelijk maakt voor recreanten. Tijdens
excursies van Natuurmonumenten
komen de mensen vaak ook op Netl Park
en krijgen dan informatie over de textiele
toepassingen van brandnetels.

In Voorsterbos en
Harderhoek werken bijna
wekelijks 130 actieve
vrijwilligers uit de
omgeving.

Recreatie en inspiratie

draagt bij aan de identiteit en het eigen karakter
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schaalmodel in dit unieke bos te
adopteren.
• Elke week is een werkploeg van
Begeleid Werken een hele dag aan de
slag in het Voorsterbos
• Elk jaar in november organiseren we
in het Harderhoek en Voorsterbos de
Natuurwerkdag, waaraan onder
andere scouting meedoet.

Natuurmonumenten betrekt ons als
goede buur bij haar plannen en staat
open voor die van ons. Allebei willen
we - ieder op zijn eigen manier - zoveel
mogelijk mensen betrekken bij natuur
en milieu, en daarvan laten genieten. Er
is al een idee om samen een jaarlijkse
wandeltocht te organiseren.’

Door contacten te leggen, door te
praten en te luisteren naar elkaars
verhalen, ontstaan vruchtbare verbindingen op lokaal en regionaal niveau.
Natuurmonumenten wil haar inzet
hiervoor voortzetten en intensiveren.
• Mensen uit omliggende dorpen
kunnen vergaand participeren bij
het Toekomstbeeld Voorsterbos dat
Natuurmonumenten in 2012 opstelt,
en vervolgens projecten adopteren.
• Natuurmonumenten draagt actief
bij aan de Dorpsvisie Kraggenburg,
de Recreatievisie gemeente NOP en
de Structuurvisie Dronten en
Zeewolde.

• De boswachters promoten dorpen en
polder actief via social media als
Twitter (2012: 1300+ volgers) en
Facebook.
• Elke maand betrekken we 2250
Flevolandse Natuurmonumentenleden en andere geïnteresseerden met
een e-mailnieuwsbrief over de eigen
omgeving.

Mensen uit omliggende
dorpen kunnen vergaand
participeren bij het
Toekomstbeeld Voorsterbos dat
Natuurmonumenten opstelt.

• Onze Flevolandse natuurgebieden
herbergen ongeveer 200 km
wandel-, fiets- en ruiterpad: wekelijkse ontspanning voor vele burgers.
• Elk jaar leven 1500 sporters zich uit
in de survivalrun en Jump-outdoor
in het Voorsterbos.

‘Sinds 1999 ben ik actief als vrijwilliger
in het Voorsterbos. Het gaat daarbij
vooral beheerwerk: onderhoud van
wandelpaden en poelen en snoeiwerk.
Maar ik ben ook gastheer in informatiecentrum Waterloopbos en ik sta buiten
bij onze informatiekar bezoekers te
woord.

‘Dit werk geeft me de gelegenheid om
- samen met de andere vrijwilligers – op
een prettige wijze bij te dragen aan de
natuur en cultuur in Flevoland. Zodat
bewoners en bezoekers er nu en in de
toekomst van kunnen blijven genieten.
Ook geven deze werkzaamheden mij
een echt gevoel van voldoening.’

Lokale economie en samenwerking
Werken aan de natuur is ook werken
aan de streekeconomie. Van subsidies
voor natuur, recreatie en cultuurhistorie komt een groot deel terecht bij
lokale ondernemers die Natuurmonumenten inschakelt. Ook
profiteren deze bedrijven mee van
de bijdragen van leden, donateurs en
sponsors van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten legt
10-25% eigen geld bovenop
grotere projectsubsidies.
Van dit totale projectenbudget
gaat meer dan 90% naar
ondernemers in de omgeving.
• Steeds meer agrariërs werken mee
aan het beheer van natuurgronden van
Natuurmonumenten, inclusief hooien weiland; ook werken we samen bij
loonwerk en verpachting van gronden.

Op ongeveer 500 ha grond helpen
boeren en rietsnijders bij het beheer.
• Natuurmonumenten legt 10-25%
eigen geld bovenop de grotere
projectsubsidies. Van dit totale
projectbudget gaat meer dan 90%
naar ondernemers in de omgeving:
aannemers, onderzoekers, plannenmakers, administratiekantoren; in
Flevoland jaarlijks naar schatting
gemiddeld 1,2 miljoen euro.
• Per euro reguliere beheervergoeding
van de overheid (SNL) legt Natuurmonumenten er zelf gemiddeld twee
euro bij. Ongeveer de helft van het
totaal gaat naar lokale bedrijven,
bijvoorbeeld voor loonwerk, inzet
plaatselijke boeren en machineonderhoud: per jaar naar schatting
220.000 euro.
• Met Recreatieboerderij de Sternhof
zetten we in op ontwikkeling van
infoschuur de Schulp in Harderhoek
tot een veelzijdig gastheerschapspunt.

