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Dinsdag 15 februari 2022 Lezing Roel Duijf 
Schokland Natuur en Historie  

 
Roelof Duijff is werkzaam bij het Flevo Landschap en woonde jaren naast ‘zijn’ 
Schokland. Dit Unesco-erfgoedgebied heeft een rijke geschiedenis en ook een 
bijzondere natuur. En de tijd staat niet stil: er komen nog tal van ontwikkelingen aan 
die er voor gaan zorgen dat dit gebied behouden blijft. 
Op dinsdag 15 februari neemt hij ons mee naar zijn Schokland en vertelt over het 
gebied. Het wordt ook weer een van de eerste fysieke bijeenkomsten van de KNNV! 
De lezing vindt namelijk plaats in het Oude Postkantoor, tegenwoordig het 
energieloket van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (Stadhuisplein 51). Gestart 
wordt om 20.00 uur. Vanwege de corona-regels is het dragen van een mondkapje 
tijdens het lopen door de zaal verplicht, maar dit mag wel af als u zit. De stoelen 
zullen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.  
Een selectie van artikelen uit de KNNV-winkel zal verkrijgbaar zijn. 
Het bestuur hoopt u weer te zien! Geeft u op bij Jeroen (voorzitter@lelystad.knnv.nl) 
zodat hij overzicht houdt hoeveel mensen er komen. 

Themanummer ‘Verscheidenheid in de natuur van Flevoland’ 
Het lijkt het bestuur leuk als we met elkaar een extra mooi en dik nummer van het 
Lokvogeltje maken. Een nummer die ons mee neemt naar de verscheidenheid van de 
natuur in Flevoland. Daarnaast zou het een mooi nummer kunnen zijn om ook de 
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verscheidenheid aan kennis, kunde en verwondering te laten zien die bij de leden 
aanwezig is. Het ene lid heeft veel met stenen en zand, terwijl de ander mossen of 
planten interessant vindt. Anderen vinden juist de parasieten op de planten 
interessant omdat deze zorgen voor opvallende gallen. Of het water trekt. Enerzijds 
om met kinderen met schepnetjes op zoek naar het waterleven te gaan, anderzijds 
omdat de watergangen de snelwegen zijn van de bever. Samen zorgen ze voor de 
opbouw van het landschap, en de kleuren en geuren van Flevoland. Een ideaal decor 
voor fotografen. 
Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren om zo’n themanummer te maken? Geef je 
dan op bij Jeroen Reinhold (voorzitter@lelystad.knnv.nl). Dan beleggen we 
binnenkort een bijeenkomst om dit eens met elkaar te bespreken en afspraken te 
maken hoe dit Themanummer vorm kan krijgen. 
 

Wat gaat er gebeuren met de Oostvaardersoevers? 

Mauk Burgdorffer, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Midden Nederland laat 
ons weten dat de minister de voorkeursbeslissing bij de plannen met de 
Oostvaardersoevers, die hem was voorgelegd door het voorbereidingsteam heeft 
getekend. Van 3 februari tot en met 16 maart liggen de stukken bij het besluit, dat 
voor de toekomst van de Oostvaardersplassen en hun omgeving van groot belang is, 
ter inzage. Er kunnen zienswijzen worden ingediend. De stukken staan op 
https://platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers maar de documenten liggen ook 
ter inzage bij Rijkswaterstaat: Zuiderwagenplein 2, Lelystad. (088 797 37 00, 
uitsluitend op afspraak), het Provinciehuis: Visarenddreef 1, Lelystad. (0320 265 265, 
uitsluitende op afspraak). Tevens zijn er nog Informatiebijeenkomst- en over de 
ontwerpvoorkeursbeslissing en het milieueffectrapport op woensdag 16 februari 
2022: 19.00 – 21.00 uur en op dinsdag 8 maart 2022: van 19.00 - 21.00 uur 
(aanmelden www.oostvaardersoevers.nl).  
Ook wij zullen ons over de plannen buigen en een zienswijze insturen. De huidige 
plannen zijn er op gericht het Markermeer waterhuishoudkundig te verbinden met 
de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. De uitvoerbaarheid en effectiviteit zijn 
echter uiterst twijfelachtig en laten mogelijkheden om de harde grens tussen land en 
water -de Oostvaardersdijk- te verzachten onbenut. De aanleg van vooroevers, 
eilandjes en ondieptes langs de Oostvaardersdijk zou de natuurwaarden van deze 
Natura 2000-gebieden sterk verhogen. Alle zienswijzen kunnen tot 16 maart a.s. 
worden ingediend digitaal via https://platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers of 
schriftelijk bij: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, 
o.v.v. Oostvaardersoevers, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 

Plukbeleid Landelijke KNNV: Advies KNNV over ‘Wild Plukken’ 
‘Wild Plukken’ vormt steeds vaker een bedreiging voor ecologische  
natuurontwikkeling. Twee landelijke KNNV-leden hebben het bestuur het 
onderstaande voorstel gedaan om te komen tot een beleid voor wild plukken en om 
als KNNV-ers het goede voorbeeld te geven. Hierbij een samenvatting van het 
concept dat ter bespreking staat op de Beleidsraad KNNV van 17 februari 2022.  

1. Wilde flora voor de wilde fauna. Wilde planten en paddenstoelen zijn van 
levensbelang voor de wilde fauna. Een geringe achteruitgang van kwetsbare 
soorten of een sterke achteruitgang van gangbare soorten bedreigt die wilde 
fauna. Niet plukken is de beste manier om de natuur te beschermen. De KNNV 
roept iedereen op om zoveel mogelijk van wildplukken af te zien. 

2. Houd je aan de regels. Als je toch graag iets wilt meenemen uit de natuur, houd je 
dan aan de regels. Sommige beheerders staan een beperkte pluk voor eigen 
gebruik toe, maar in beschermde natuurgebieden is wildplukken strikt verboden. 
Pluk alleen in gebieden waar dat mag en respecteer de geldende regels. 

3. Zorg voor kennis van zaken. Weet om twee redenen wat je plukt.  
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- Bescherm jezelf. Er zijn diverse giftige soorten planten en paddenstoelen 
waarvan je misselijk of ernstig ziek kunt worden; een klein aantal is zelfs dodelijk. 
Kijk ook uit bij plekken waar net bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, bijvoorbeeld 
langs wegen en akkers of bij plekken waar (wilde) dieren hun behoefte doen. 
- Bescherm de natuur. Zorg dat je geen wettelijk beschermde of lokaal bedreigde 
soort plukt. Pluk alleen de soorten die je kent en die volop voorkomen in het 
gebied. Pluk liever geen bloemen of bloeiende planten waar wilde bijen en vlinders 
van afhankelijk zijn. 

4. Verstoor de omgeving niet. Blijf op de paden, breek geen takken en vertrap geen 
planten. Verstoor de dieren niet, graaf geen planten uit. Laat geen enkel spoor van 
je bezoek achter.  

5. Pluk een klein beetje. Neem nooit meer dan een beetje mee voor eigen gebruik. 
Als veel mensen maar een beetje plukken, kan de aanslag op de natuur toch nog 
heel groot zijn! ‘Weinig mensen veel’ is hetzelfde als ‘veel mensen weinig’.  

6. Denk aan een ander, zowel dier als mens. Bedenk dat veel dieren afhankelijk zijn 
van wilde vruchten, plantdelen en paddenstoelen. Bovendien zijn er mensen die 
willen zien, ruiken en voelen en op die manier genieten van de natuur.  
 

Leny Huitzing & Minouk van der Plas 
 

Toch heel bijzonder bij ons in de buurt 

Jan Marbus maakte een foto van deze aardige waarneming. Twee koeten: Een 
Zeekoet in gezelschap van een Meerkoet.  
Een ander aardige waarneming die hij doorgaf was de vondst van 4 rozetten van 
bijenorchis die op de werkdag in de Kwelstrook ( 5 februari) werden gevonden op het 
wandelpad. Omdat rond Bataviastad al een paar honderd bijenorchissen groeien, lijkt 
dit een mooi voorbeeld van uitzaai uit een brongebied. 
   __________________________ 

Komende tijd excursies en lezingen: Let op de Agenda in het Lokvogeltje en de 
Nieuwsflitsen.  
 
KNNV site 
Na een lange pauze vanwege een vernieuwde opzet van de site en providerwisseling 
is onze afdeling weer online. Er komt steeds meer vulling. Dus regelmatig even kijken 
loont. 
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Instagram KNNV Lelystad 
Kijk ook eens op het Instagram account van KNNV Lelystad. Deel ook je eigen foto’s. 
Maak anderen enthousiast voor de Flevolandse natuur (en KNNV). Om mee doen: 
Stuur een foto en een regel tekst naar reinhold@landschapsbeheer.net. Jeroen 
verzorgt dan de plaatsing. 
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