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Natte as en een busbaan in het Kuinderbos
Nieuwe en creatieve vormen van natuurbeheer

Nederland verstedelijkt, de ruimte voor het plat-
teland wordt steeds kleiner en ons wegennet breidt 
zich kilometer na kilometer uit. Desondanks is er 
ook ruimte voor natuur. Er ontstaan zelfs nieuwe 
gebieden en bestaande terreinen krijgen een facelift. 
Staatsbosbeheer is al jaren actief in de polder om het 
Kuinderbos uit te breiden met steeds weer verras-
sende stukjes nieuwe natuur. 

Tien jaar geleden ontdekten vier agrariërs tijdens 
de koffie dat ze allemaal eigenlijk iets anders met 
hun bedrijf wilden. De een wilde stoppen omdat 
er geen opvolger was, een ander wilde stoppen en 
een recreatiepark beginnen, een derde wilde een 
manege van zijn bedrijf maken en de vierde had 
slechte grond en wilde graag betere. Ze besloten 
met dit gegeven bij de provincie Flevoland aan 
te kloppen en met Staatsbosbeheer (SBB) te gaan 
praten. Dat bleek een geweldige zet, er ontstond 
een gemeenschappelijk belang. Staatsbosbeheer 
zag zich namelijk door de overheid voor de taak 
gesteld nieuwe en bijzondere natuur te realiseren, 
waardoor de biodiversiteit van het gebied zou toe-
nemen. De 80 ha landbouwgrond maakte dat plan 
opeens realiseerbaar. Ze kochten de gronden aan en 
daarmee startte een grote operatie die nu, tien jaar 
later, min of meer is afgerond.

Op een mooie vrijdagmorgen rijden we (redactie-
leden Koos Kasemir en Wil Kroon) naar het kantoor 

Er werden door het 
beheerteam Kuinderbos 

o.a. tekeningen gemaakt en 
plannen ontwikkeld.

van Staatsbosbeheer in Bant. We hebben een 
afspraak met Harco Bergman, al bijna 30 jaar werk-
zaam voor SBB Regio Oost in dit gebied; de laatste 
jaren is hij beheerder en boswachter. Harco had ons 
gebeld dat het tijd werd weer eens te komen kijken, 
want er was veel gebeurd in het Kuinderbos, een 
terrein aan de noordkant van de Noordoostpolder. 
Als we voorzien zijn van koffie brandt Harco los. Hij 
vertelt over bovengenoemde agrariërs en dat er 
opeens dus een win-win-win situatie ontstond. Er 
werden door het beheerteam Kuinderbos plannen 
ontwikkeld, vergunningen en bestemmingsplan-
wijzigingen aangevraagd en natuurlijk werd ook de 
financiering geregeld. Harco heeft nog als extra taak 
de voorlichting voor zijn rekening genomen.
De focus lag en ligt nog steeds op het ontwikkelen 
van nieuwe natuur. Het plan was een natte as te 
realiseren en de al bestaande Kuinderplas en het 
Schoterveld, een lager gelegen meertje, met elkaar 
te verbinden door het graven van een beek en het 
aanleggen van vennetjes. Er moest een diervrien-
delijke vegetatie ontstaan en daarvoor werden o.a. 
stukken heide teruggebracht. 

Het Kuinderbos is met 1200 hectare het 
grootste aaneengesloten bos van de Noord-
oostpolder. Het is aangeplant tussen 1947 en 
’53 en daarmee het oudste bos van Flevoland. 
De ‘polderpioniers’ van destijds hebben hon-
derdduizenden jonge boompjes en struiken 
geplant. Zoals dat ging in die tijd, met strakke 
rijen en willekeurig gebruik van inlands hout 
en exoten. Maar een bos op de bodem van de 
zee was sowieso een unicum en heeft altijd tot 
de verbeelding gesproken. Niemand had ooit 
kunnen bevroeden dat het in een halve eeuw 
tijd zou uitgroeien tot een waar paradijs voor 
planten en dieren. 
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De focus lag en ligt nog 
steeds op het ontwikkelen 
van nieuwe natuur.

Ze kijken niet op een vennetje meer of minder in 
Kuinre
Er zijn inmiddels 18 nieuwe vennetjes gegraven 
om de bestaande waterlopen en beken goed te 
benutten. Dit is door de provincie gefinancierd. 
Vroeger heette dit gebied het “Woud van ongenade” 
en het bestond vooral uit oud veengebied (door de 
inpoldering ooit drooggevallen), waar van oudsher 
veel libellen voorkwamen. Het Kuinderbos is een 
van de drie libellenreservaten van Nederland, met 
meer dan 45 soorten. Daar zijn inmiddels bijzondere 
soorten bijgekomen. O.a. de weidebeekjuffer en een 
libelle die tot nu toe alleen in de Brabantse Kempen 
voorkwam , de Kempense heidelibelle, evenals 
de grote weerschijnvlinder. Vanaf het begin is de 
Vlinderstichting dan ook bij de plannen betrokken. 
Daarnaast werd samenwerking gezocht met andere 
organisaties zoals Rijkswaterstaat, het Waterschap 
Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. De uit-
daging was om het voor alle partijen interessant te 
maken.
Het Waterschap wilde bijvoorbeeld graag een betere 
watertoevoer en afwatering in het gebied. SBB wilde 
graag een ander, minder intensief beheer van de 
oeverranden. Dus kreeg het Waterschap zijn bredere 
sloten en zorgt SBB sindsdien voor het maaien en 
beheren van de oevers en dat is beslist vlinder- en 
libellevriendelijk. Er wordt een zogenaamd mozaïek- 
maaibeheer toegepast, d.w.z. 250 m maaien en dan 

250 m laten staan, enz. Een paar weken later doe je 
de overgebleven blokken. In de tussentijd kunnen 
b.v. libellenlarven zich ontwikkelen. Het Waterschap 
zorgt wel voor het schoonhouden van de sloten, 
maar ook daarover is goede afstemming en overleg. 
Ons gesprek wordt regelmatig onderbroken door 
binnenkomst van een stagiaire. In het appartement 
boven Harco’s kantoor is ruimte voor vijf personen. 
Meestal verblijven er 3e en 4e jaars van de Helicon 
Bosbouwopleidingen in Velp/Apeldoorn of van de 
Visserijschool en van de Eco & Wildlife-opleiding. 
Harco is een enthousiast stagebegeleider: “ze 
hebben leuke ideeën en verzetten veel werk”.

We besluiten dat we nu wel eens wat willen zien, 
dus stappen we in de SBB-auto en rijden het terrein 
in. We zien de vennetjes die eruitzien alsof ze er 

Gastheer Harco Bergman.

Het Waterschap zorgt 
voor bredere sloten en SBB 
sindsdien voor het maaien 
en beheren van de oevers.

Er zijn inmiddels bijzondere 
soorten libellen bijgekomen 
in het Kuinderbos.

altijd al geweest zijn. Het is verbazingwekkend hoe 
snel de natuur zich heeft hersteld. Op het gladde 
water duiken een paar dodaarzen steeds opnieuw 
onder en verderop is volop veenpluis en zonne-
dauw te zien. Harco vertelt dat de Military zoals in 
Boekelo een nieuwe locatie wilde toevoegen aan 
de al bestaande. Ze zochten een gearceerd ter-
rein met waterpartijen, iets bredere bospaden en 
de mogelijkheid voor publiek om een en ander te 
kunnen zien. Dat paste prima in de plannen voor 
het Kuinderbos en het was bovendien heel gunstig 
voor de financiering. Men moest wel goed rekening 
houden met de archeologische elementen in het 
gebied, zoals oude grafheuvels. Die zijn probleem-
loos geïntegreerd bij de planontwikkeling. 
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Uit Dier&Milieu 2011/3: Staatsbosbeheer voert 
de laatste jaren een intensief bosrandenbeheer.  
Elk jaar kapt men randen van het bos en bomen 
langs een aantal paden. Hierdoor ontstaan open 
stukken variërend van 10 – 20 meter bij 100 tot 
200 meter. In deze zogeheten vlinderbanen 
krijgen zon en licht vrij spel. 

Al gauw verschijnen allerlei bloeiende kruiden 
en soorten als vuilboom, sleedoorn en mei-
doorn worden aangeplant. De natuurlijke 
bosranden vormen voor vlinders een compleet 
leefgebied. Tegelijkertijd vormen ze corridors 
waardoor vlinders zich gemakkelijk door het 
bos kunnen verplaatsen. 

Op het gladde water duiken 
een paar dodaarzen steeds 

opnieuw onder. 
(foto: A. Winkelman)

Aanleg nieuwe natuur 
inclusief een wand voor de 

oeverzwaluwen.

Ruiters en ATB-ers kunnen zonder problemen 
over een pad
Als we over een bospad voor ATB-fietsen en ruiters 
rijden horen we hoe deze twee zo verschillende 
groepen recreanten, die het elders nogal eens met 
elkaar aan de stok hebben, het hier samen rooien. 
De ruiters wilden uitbreiding van bestaande paden, 
de ATB-ers wilden eigen paden. Harco heeft ze op 
een kaart aan laten geven wat ze zich hier bij voor-
stelden. Het bleek dat ze ongeveer gelijke wensen 
hadden en dus kregen ze een groot padennetwerk, 
maar dan wel samen te gebruiken. Harco zegt: “we 
proberen er altijd uit te komen en iedereen te geven 
wat hij wil, maar soms is dat iets anders dan men in 
eerste instantie verwacht. Nu gebruiken ze al acht 
jaar probleemloos dezelfde paden en is iedereen 
tevreden”. 
We rijden langs de Schanskreek, een oude zee-
stroomgeul uit de Zuiderzeetijd die opnieuw is 
uitgegraven. Er is een prachtige meanderende kreek 
ontstaan. Het uitgegraven zand brengt reliëf in het 
gebied, (goed voor de Military, want die houden wel 
van een paar heuvels). Op het zand is heidestrooisel 
uitgestrooid, zodat er over enige tijd een mooi hei-
degebiedje ontstaat. In het gebied grazen schapen 
en koeien met elk een eigen graasgedrag. Dat zorgt 
uiteindelijk voor een gevarieerde vegetatie. 
De beek die beide plassen met elkaar verbindt is 
vooral gefinancierd met de verkoop van het in het 
gebied gewonnen woudzand. Er is door de aan-
nemer ook een goede infrastructuur gemaakt, 
compleet met faunapassages en een observatiehut. 
Er wordt elke 14 dagen gemonitord welke vogels 
er voorkomen. O.a. de sprinkhaanrietzanger en 
de roodborsttapuit broedden er al. Als we even 
uitstappen krijgen we de laatstgenoemde vogel 
moeiteloos in de kijker; we zijn duidelijk in zijn 
territorium. Elders horen we de eerste nachtegaal 
zingen. 
Terwijl we verder rijden vertelt Harco over het 
groene ondernemerschap. De uitdaging is er geen 
pretpark van te maken, maar wel te zorgen dat je 
jezelf als organisatie kunt bedruipen. De Military is 
oké zolang de natuurontwikkeling en het archeolo-
gische erfgoed op de eerste plaats komen. Uit het 
gebied wordt woudzand afgevoerd. De opbrengst 
daarvan maakt mogelijk dat de infrastructuur en 
andere voorzieningen kunnen worden uitgevoerd. 
Een ander voorbeeld is de winning van houtchips. 
Dat brengt geld op om het bosonderhoud elders 
mogelijk te maken.
We komen bij het onlangs uitgegraven laatste 
grote ven. Het ligt er nog wat kaal bij, maar een 
paartje bergeenden heeft zich er al gevestigd. Ze 
hebben een duiker als nestplek gekozen. De oevers 
zijn bezaaid met jonge esdoorntjes. Vorig jaar was 
een zogenaamd ’mastjaar’, d.w.z. dat er een grote 
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hoeveelheid zaden zijn verspreid. Harco denkt dat 
de schapen er een paar dagen in moeten. Dan zijn 
ze die zaailingen in één keer kwijt en dat scheelt 
heel wat schoffelen, zegt hij lachend. Aan een kant 
van het ven is een verhoging gemaakt met lange 
hellingen. Het blijkt een zogenaamde busbaan te 
zijn voor touringcars met meestal oudere passagiers, 
die hier moeiteloos van de natuur kunnen genieten. 
Via een paar brede paden kunnen ze tot dicht bij 
het ven komen. Die brede paden waren er al om het 
hout uit het bos te halen voor de chipsverwerking en 
de verkoop van openhaardhout. 

Het leek alsof een reus met Mikado had 
gespeeld
In 2007 werd het Kuinderbos getroffen door een 
zware storm. 100 ha sparrenbos ging verloren, dat 
is 20.000 kuub hout. ”Het leek alsof een reus met 
Mikado had gespeeld”, zegt Harco, “maar uiteindelijk 
was het een zegen voor het bos. We hebben het vijf 
jaar laten liggen en zijn nu begonnen elk jaar 3 ha 
te herbebossen. Er ontstaat nu een mooi gevarieerd 

Een creatieve manier om 
inkomsten te genereren. Je 
eigen naam op een fietspad. 

 Een prachtige 
meanderende kreek.

struweel met een gezonde leeftijdsopbouw en een 
grote biodiversiteit, ideaal voor vogels en zoog-
dieren”. 
Het gebied stond en staat bekend om de grote 
hoeveelheid ringslangen. Helaas worden er nog 
veel doodgereden. Om te voorkomen dat de otters 
eenzelfde lot ondergaan op de A6, heeft Rijkswater-
staat rasters en faunatunnels aangelegd. Uiteraard 
worden deze ook door andere passanten gebruikt. 
We concluderen dat de kracht van het beheerteam 
vooral is dat ze een goede langetermijnvisie hebben 
waarbij het belang van de natuur voorop is blijven 
staan. Maar sterk is ook dat men de belangen van 
veel verschillende partijen goed heeft kunnen 
verbinden en last but not least hebben ze bewezen 
dat ze het hoofd boven water kunnen houden, ook 
al gaat het om het realiseren van een natte as. Men 
heeft de mogelijkheden gegrepen die zich voordoen 

De roodborsttapuit broedt 
er al. 
(foto: Albert Winkelman)

en hoewel Harco nadrukkelijk zegt dat het team 
als geheel verantwoordelijk is, denken we dat hij 
er een groot aandeel in heeft gehad. O ja, de vier 
boeren zijn heel tevreden. De een geniet van zijn 
welverdiende rust, de ander heeft zijn manege en 

maakt goed gebruik van het uitgebreide ruiterpa-
dennetwerk, het recreatiepark is er gekomen en de 
vierde boer is heel tevreden met zijn nieuwe stuk 
landbouwgrond. 
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 “Hart van Nederland” aan de lijn
Als we terug zijn in het kantoor van SBB rinkelt de 
telefoon. Het tv-programma “Hart van Nederland” 
aan de lijn. Ze hebben gehoord dat een pimpel-
meesje een nestkastje in het SBB-winkeltje heeft 
gekraakt. Ze willen graag komen filmen. Harco zegt 
dat het goed is en dat ze dan meteen de koolmees 
in de afvalemmer iets verderop kunnen zien. Daar 
staat inmiddels een andere afvalemmer naast met 
het vriendelijk verzoek de koolmeesemmer even 
niet te gebruiken. Het zijn creatieve vogels daar in 
de polder.

Tekst en foto’s: Wil Kroon en Koos Kasemir

Houtchips: ook een goede 
inkomstenbron voor SBB.

Vanaf de zogenaamde 
busbaan heb je een pracht 

uitzicht over een deel van 
het gebied.

Gekraakt: reden voor Hart van Nederland om langs te 
komen.


