De natuurboulevard is heel divers;
dat zie je aan de plaatjes. Elk
plaatje laat zien dat allerlei doelen
worden gediend. Dat is de kracht
van het verhaal.
Bij 1. zie je het internationaal
beroemde natuurgebied van de
Oostvaardersplassen – natuur van Europees
niveau. Bij 2. zie ik een van de doelen uit de
Toekomstagenda
Markermeer IJmeer uitgebeeld:
het verbinden van binnendijkse en
buitendijkse natuur. De Zeearend bij
3. in de Lepelaarplassen laat nog niet
zien of deze spectaculaire vogel in de
toekomst ook hier kan gaan broeden,
maar op eenden jagen kan hij er in elk geval wel. Bij 4, is te zien dat
spannende natuur ook de gelegenheid geeft voor spannende vormen van recreatie in natuur waar veel te
beleven valt. Bij 5. zie ik dat er ook is gedacht
aan verbindingszones voor kleinere diersoorten. Wonen aan het water is prachtig en
belangrijk voor Almere – maar dat kan dus
ook door het water naar binnen te halen
zoals op plaatje 6 te zien is. Bij 7. is ruimte
voor de gezellige drukte van zomerse
stranddagen. Natuur in dit gebied bestaat
ook onder water en die staat of valt met de
waterkwaliteit – bij 8. is ook aan de Kaderrichtlijn Water gedacht. En ja,
welke natuur verwacht je nou
precies bij het laatste plaatje,
nummer 9? Natuurlijk: de Huismus –
ook aan deze rode lijstsoort is gedacht.

‘De natuur
boulevard is
heel divers’

Kees van den Haspel
ANWB
Het plan ‘Natuurboulevard Almere’ wil woningen
en natuur samen ontwikkelen. Dat is een kenmerk
van het huidige Almere en dat spreekt de ANWB aan.
De ‘Natuurboulevard Almere’ laat zien dat er voor de
toekomstige bewoners ruimte moet zijn om te recreëren en
om van natuur te genieten dicht bij huis.
Samen met het toekomstige Oostvaarderswold aan de oostzijde van Almere,
waarop de Natuurboulevard via de
westkant van de Oostvaardersplassen aansluit, ontstaat
een gebied voor extensieve recreatie dicht
bij het wonen. Zeker
wanneer Almere doorgroeit, zal de vraag
naar meer intensieve
recreatievoorzieningen
toenemen. Denk aan
jachthavens, Pampushaven bijvoorbeeld en aan horeca voor een prettig verblijf in de
natuur en aan het water. De Natuurboulevard Almere biedt een
plan met ruimte voor natuur en mensen, waarin verdere ontwikkeling
van natuur en recreatie dicht bij huis hand in hand kunnen gaan.

‘Er moet
ruimte zijn
om te
recreëren
en om van
natuur te
genieten’

Mennobart van Eerden
ecoloog watersystemen
Met de Natuurboulevard Almere krijgt
de zuidelijke kust van Flevoland een
echte facelift. Niet langer zijn strakke
dijken de enige scheiding tussen
water en land, maar wordt
de kust afgewisseld door
een reeks van land-water
overgangen, die we nu nog niet
aantreffen. Het sterkst vind ik de gedachte om bij Almere
Pampus water naar binnen te halen, dus letterlijk een
stukje polder terug te geven aan het IJmeer. Bewoners
in dat gebied kunnen dan vanuit hun huis zo het
IJmeer bereiken, zonder nog door een sluis te hoeven
varen. Ze wonen op een
soort terpen of deels in
drijvende huizen en de
teruggelegde, veilige dijk
biedt net zoveel bescherming
aan de rest van de polder als
dat nu het geval is. De
huidige dijk blijft gedeeltelijk bestaan zodat
hij kan beschermen
tegen de golfoploop
en eventueel kruiend
ijs. Goed getroffen in
dit plan is de rol van een
doorgaande groene corridor
en het besef dat er ook een andere kant van Almere bestaat, namelijk
die van de nog te ontwikkelen verbindingszone tussen het Horsterwold
en de Oostvaardersplassen, beter bekend als het Oostvaarderswold.
Al met al een vernieuwende kijk op de stedenbouwkundige ontwikkelings
opgave zonder dat de natuur daarbij het kind van de rekening is!

‘Goed
getroffen
in dit plan is
de rol van een
doorgaande
groene
corridor’

Damiën
inwoner van Almere,
6 jaar
Ik vind de Natuurboulevard Almere
erg mooi. Er kunnen dieren in voorkomen die ik nog nooit heb gezien,
zoals de bunzing. Door al dat groen
komen er meer vogels, volgens mij
gaat de roofvogel op het plaatje die ene
vis opeten. De ringslang is echt vèt! Ik hoop
dat ik zo’n slang ooit tegenkom als
ik in het bos ga fietsen.
Maar ja, misschien
zijn de dieren
wel bang voor
mensen en
vluchten ze
altijd weg. De huizen met zonnepanelen in het
water vind ik het allercoolst. Daar zou ik wel willen
wonen, dan kan ik zo het water in. Het strand is
altijd leuk maar ik ben heel benieuwd naar wat er in
de tent op het strand gebeurt. Misschien staat er wel
een auto in, één met allemaal zonnepanelen, zoals ik
een keer eerder heb gezien bij een festival in Almere Haven.
Zonnepanelen zijn goed, dan komt er minder slechte stof in de
lucht.

‘De ringslang
is echt vèt!’

Een wandeling langs de

Adri Duivesteijn
Wethouder
Gemeente Almere
De Almeerse ligging is uniek.
Ruim 42 kilometer dijk omringt
de stad, en landinwaarts tref je een
aaneengesloten
natuurgebied.
De stad is qua
oppervlakte groter
dan Amsterdam, terwijl
het inwonertal aanzienlijk
lager ligt. Het
groene casco,
de overvloed aan
water; in Nederland zijn slechts weinig
steden met zo’n rijke,
natuurlijke omgeving. Ik vind dat
je deze kwaliteiten optimaal moet
benutten. Dit is ook een belangrijke opgave voor ontwikkeling van
de ‘Structuurvisie Almere 2030’.
De Almere Principles dienen als inspirerend referentiekader. Het principe
‘Combineer stad en natuur’ is nadrukkelijk van toepassing. Het gaat niet
noodzakelijk om het integreren van stedelijk en
natuurlijk gebied, maar om het optimaal
combineren van twee entiteiten. Ik deel
het ambitieniveau dat wordt beoogd
met de Natuurboulevard. De vraag is
vervolgens: hoe werk je dat uit? Het
opstellen van een Natuurboulevard
is één ding, maar het moet ook
gerealiseerd kunnen worden. We
hebben te maken met grote natuuropgaven. Denk bijvoorbeeld aan het
ecologisch herstel van het Markermeer
en IJmeer. Dit kan door het creëren van
eilanden en vooroevers, die het systeem
stabiliseren. De vraag die bijna automatisch
volgt: hoe financier je dat? Die vraag is nog niet beantwoord. Dat zou
misschien kunnen door stad en natuur te combineren.

Natuurboulevard
Almere
Maarten Feenstra

Luc Berris
Natuurmonumenten
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‘Ik deel het
ambitieniveau
dat wordt
beoogd met
de Natuur
boulevard’

Natuur en Milieu Flevoland maakt zich sterk voor de
ontwikkeling van een duurzaam Flevoland, waarin een vitale
natuur en een gezond milieu centraal staan. Ze loopt voorop
om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren.
Ze daagt anderen uit tot een bijdrage en samenwerking.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij

Naar aanleiding van haar 20 jarige bestaan in 2006 heeft Natuur en Milieu
Flevoland een visie opgesteld voor het Almere van 2026 1: dé duurzame stad
van Nederland. Almere heeft een sterke identiteit waarin bewoners zich herkennen: duurzaam en leefbaar met ruimte voor beleving van water en natuur.
De Natuurboulevard is een nadere uitwerking van deze visie, waarin nieuwe
natuurwaarden in het water en op het land zorgen voor een grote ecologische
en recreatieve impuls voor Almere en de regio. De binnen- en buitendijkse
ontwikkelingen sluiten aan bij de natuurwaarden van de Natura 2000
gebieden IJmeer, Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. De natuurboulevard
Almere is tevens een verdere uitwerking van ‘De Vlinderstrik’ 2 die Natuur en
Milieu Flevoland in 2007 samen met andere milieufederaties, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lanceerde als uitdagende groene invulling voor de
Noordvleugel van de Randstad (de Metropoolregio Amsterdam).
Flevoland 2026, 2007, Vereniging Natuur en Milieu Flevoland
De Vlinderstrik: ademruimte voor de groene metropool, 2007, Vereniging Natuur en Milieu
Flevoland / De Vlinderstrik en metropoolvorming in de Noordvleugel, 2007, Vereniging Natuur en
Milieu Flevoland
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Alle uitgaven zijn opvraagbaar bij Natuur en Milieu Flevoland.
Tel: 0321 253505, e-mail: info@natuurenmilieuflevoland.nl

Een wandeling langs de Natuurboulevard
Almere: gaat u mee?
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De Natuurboulevard is een ontmoetingsplek voor land en water, natuur en
recreatie, voor vogels, zoogdieren en wandelaars. Het is een brede strook die
Almere door het water in contact brengt met het ‘oude land’. Via een logisch
en veilig netwerk van fiets- en wandelpaden kunnen bewoners en bezoekers
van Almere genieten van de Natuurboulevard. Er is rust en ruimte voor natuur
maar ook voldoende en uitdagende recreatie. Wat ziet u wanneer u over de
Natuurboulevard wandelt?
Van achter wildroosters ziet u grote grazers, die trots door de Oostvaardersplassen (1) rondstruinen en er voor zorgen dat het karakteristieke landschap
behouden blijft. Via een brede ecologische verbinding (2) wandelt u van
de Oostvaardersplassen naar de Lepelaarplassen. Dankzij deze verbinding
hebben kleine zoogdieren, vissen en amfibieën een groot uitwisselings
gebied verkregen.
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Als bezoeker van de Lepelaarplassen, een wetland (3) van inter
nationaal belang, geniet u van
ruim 90 verschillende soorten
broedvogels, waaronder natuurlijk
de lepelaars zelf en de aalscholvers. De vogels hebben geen last
van de nieuwsgierige recreanten
die de afgelopen jaren in aantal
zijn toegenomen, want ze kunnen
hun toevlucht zoeken in de brede
vooroever (4) voor de Oostvaardersdijk. Bent u een echte natuurliefhebber
dan kunt u hier zelfs een kijkje nemen
door mee te varen op een fluisterboot of
voorzichtig rond te peddelen in een kano.
Alle natuurgebieden, met elk hun eigen
karakter, zijn met elkaar verbonden en
vormen zo een robuuste ecologische
structuur. Wanneer u door de ecologische
verbindingszone (5) tussen de Lepelaarplassen en het Kromslootpark wandelt
ziet u, als u stil genoeg bent, ringslangen, bevers en visotters die weer een
ruim leefgebied hebben gekregen.
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Maar niet alleen voor dieren en
recreanten is de Natuurboulevard aantrekkelijk. In de Natuurboulevard is ook ruimte
voor waterberging uit het IJmeer. In Almere
Pampus is een nieuw watergebied (6) ontstaan.
Er is een nieuwe, veilige dijk gebouwd en de oude
dijk is doorbroken. Het nieuwe land is weer teruggegeven aan
het water met verrassend resultaat. Dit watergebied heeft kansen
gebracht voor vernieuwende architectuur in aantrekkelijke natuur. U
ziet drijvende koepelwoningen in het water en zonnewoningen aan
het water die zijn gebouwd volgens de Cradle to Cradle filosofie (de
Almere Principles).
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Na een boeiende vaartocht langs mooie huizen, stukken oude dijk
en natuurontwikkeling gaat u weer aan wal. Op één van de strandjes
langs de IJmeerdijk kunt u lekker van de zon te genieten. Door de
afwisseling met rietvelden hebben deze strandjes een eigen karakter
dat past in het Flevolandse landschap. Wanneer het geen strandweer is
wandelt u verder langs de kust naar de jachthaven aan het Almeerderzand
(7). Hier kunt u uw vaardigheden in het kite-surfen en jetskiën testen. Later
in het jaar kunt u een of meer van de spetterende evenementen in deze haven te
bezoeken.
Moe van het surfen, vervolgt u uw wandeling naar wat rustiger oorden langs het water. Voorbij de
Hollandse Brug ziet u in het water één van de vele gebieden die de onderwaternatuur (8) versterken
en aansluiten op het groen op het land. Deze gebieden zijn een onderdeel van een robuust ecologisch
systeem, welke Almere verbindt met het oude land. Recreatie hier is dan ook zeer extensief, hier dus
géén kite-surfers en jet-skieërs.
Na een lange dag vol belevenissen komt u tenslotte aan in Almere Haven (9), een geliefde aanmeerplek
voor recreanten van het oude land, die met hun boot het IJmeer/ Markermeer verkennen. Leuke kroegen
en uitstekende restaurantjes geven de jachthaven een gezellige, ouderwetse havensfeer in een modern jasje.
Het was een mooie en indrukwekkende route, de Natuurboulevard Almere. Proost!

Hollandse Brug
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