
Nieuwsbrief KNNV-Lelystad 

 

Agenda 
Zondag 20 maart voorjaars-struin-excursie in de Houtribhoek. Het is nog vroeg in 
het jaar en het water is nog koud, maar er bloeien al planten. En in de spoellijn valt 
van alles te ontdekken. Er leven veel konijnen en die drukken een duidelijk stempel 
op het landschap. Verzamelen om 10 u. op de parkeerplaats binnendijks (t.o. 
Golfparkingang). Eind excursie ong. 12 u. Info Jan Marbus.: marbusjan33@gmail.com 
Vrijdag 25 maart is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats in het 
Oude Postkantoor (Energieloket) aan het Stadhuisplein. De start is om 20.00 uur en 
het einde is gepland om 22.00 uur. De vergaderstukken van deze bijeenkomst vindt u 
in het Lokvogeltje dat een dezer dagen bij u in de bus valt. Bij afsluiting van de 
vergadering zal nog een natuurquiz gehouden worden. Aanmelden bij Jeroen 
Reinhold (voorzitter@lelystad.knnv.nl). 
Zaterdag 26 maart voorjaarsmarkt op het complex van de Ver. voor Milieuvriendelijk 
Tuinieren in het Tuindersbos. De KNNV is ook met een stand aanwezig. 

Felicitatie nieuw gekozen raadsleden 
De NMFF (natuur en milieufederatie Flevoland) heeft weer het initiatief genomen om 
de gekozen raadsleden in Flevoland na de verkiezingen van 15 maart, een 
felicitatiepakketje aan te bieden. Dat pakketje is gevuld met goede wensen en 
bedoelingen van de 
aangesloten organisaties 
bij de NMFF. Onze KNNV 
afdeling draagt daar ook 
aan bij. En speciaal voor 
de 35 raadsleden van de 
gemeente Lelystad zit er 
een klein 
insectenhotelletje in het 
pakket met aanvullende 
info onder het motto 
“haal meer natuur in je 
tuin”. 

Nieuws uit de 
Heemtuin 
Als de zon schijnt en de temperatuur loopt gestaag op dan ontwaakt het 
voorjaarsgevoel en wil je buiten bezig zijn. In de heemtuin zijn afgelopen donderdag 
3 maart de vrijwilligers ook weer aan de slag gegaan. In een tuin is natuurlijk altijd 
werk, maar na het razen van 3 stormen viel er heel wat uitwaaihout te verwijderen. 
De kroon van onze enige grove den was helaas gehalveerd. Maar verheugend is de 
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aanblik van bloeiende maartse viooltjes en vingerhelmbloem. En die soortenlijst 
wordt met de week langer. Vind je bezig zijn met wilde planten ook leuk? Kom dan 
op donderdagmorgen gewoon eens kijken wat we allemaal doen.  

KNNV 
winkeltje 
Al eerder 
maakten we er 
melding van dat 
door het 
uitvallen van 
fysieke 
bijeenkomsten 
de klandizie van 
het winkeltje 
minimaal was. 
Evengoed is wel 
aan de 
verkoopvoorraad 
gewerkt. Behalve mooie insectenhotelletjes zijn er ook fraaie natuurboeken te koop. 
Dank zij enkele schenkingen hebben we zeldzaam mooie boeken in de aanbieding, 
niet alleen voor determinatie( bv de spinnengids van Tirion, maar ook mooie 
kijk/leesboeken bv. KNNV-uitgeverij Leven in de stad). Het streven is om een 
totaallijst van ons boekenaanbod op de KNNV-site te zetten. Nu we weer 
bijeenkomsten krijgen en elkaar binnen ontmoeten is de bedoeling steeds een greep 
uit het aanbod te tonen. 

Poseidonweg 
Na onze melding in september 2021 dat de aansluiting van de Poseidonweg op de 
nieuwe afslag van de snelweg niet volgens de regels verloopt, zoekt de gemeente 
Lelystad een oplossing voor haar omissie. De weg is namelijk dwars door een gebied 
aangelegd, dat aangewezen is als Natuur Netwerk Nederland (vroeger bekend als 
Ecologische Hoofdstructuur). Volgens de regels van de wet mag dat in principe mits 
je dat natuurterrein maar compenseert in kwaliteit en kwantiteit en verder geen 
schade toebrengt in het functioneren van het overige deel van het natuurterrein. 
De gemeente Lelystad was vergeten dat bij het offeren van natuurgebieden 
compensatie nodig is voor het verlies daarvan. Blijkbaar is het moeilijk om het 
alternatieve gebied te vinden en/of om de schade aan het resterende gebied te 
voorkomen. Vooralsnog wachten we rustig af en ligt het werk aan deze weg stil. 
Gebleken is dat het verzoek aan de Provincie om goedkeuring van een aan te vragen 
vergunning nog niet gereed is. We houden de vinger aan de pols maar deze polsslag 
is gevaarlijk laag. 

 
Cabins in Kuinderbos 
Voor meer en exclusiever vermaak heeft Staatsbosbeheer bedacht dat plaatsing van 
nog een drietal Cabins in het natuurgebied Kuinderbos nog een aanwinst zou zijn 
naast de westelijk van het oorspronkelijke Kuinderbosgebied op recreatie gerichte 
uitbreiding van het areaal die al is gerealiseerd. Hiervoor is een vergunning verleend 
door gemeente NOP waartegen wij bezwaar in de vorm van een zienswijze hebben 
ingediend.  
NOP had een informeel gesprek voorgesteld tussen SBB, KNNV en NOP waarin de 
visie van de drie partijen kon worden gedeeld en toegelicht. Op 3 maart vertrokken 
Wim en Jeroen richting Kuinderbos om te spreken met de gemeente NOP en 
Staatsbosbeheer. Enerzijds zijn we natuurlijk ongelukkig dat er 3 huisjes midden in 
een beschermd natuurterrein geplaatst worden door de terreinbeheerder, omdat het 
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de weg opent voor een verdere groei aan huisjes in de bossen van Flevoland, 
anderzijds omdat we van mening zijn dat het plaatsen van huisjes niet past binnen de 
bestemming beschermd natuurterrein van het Natuur Netwerk Nederland.  
De spelregels laten een natuurcamping wel toe maar wij vragen ons af of huisjes met 
verwarming, stromend water en riolering ook vallen onder de definitie 
Natuurcamping? En als de motivatie ook is dat het slechts tijdelijk is (10 jaar) wekt 
dat dan niet de suggestie, dat het eigenlijk niet past maar tijdelijk gedoogd wordt. 
Staatsbosbeheer vindt in elk geval dat de huisjes bijdragen aan een betere beleving 
van het gebied en dat er geen nadelige effecten zijn voor de natuur. 
Onduidelijk is en blijft waarom de Provincie akkoord gegaan is met de plaatsing van 3 
vakantiehuisjes binnen de NNN. Zij is de organisatie die daarover gaat (en niet de 
gemeente NOP). Het gesprek heeft in goede sfeer plaats gevonden en ons is beloofd, 
dat de motivatie van de Provincie, verantwoordelijk voor toezicht op beheer van 
natuurgebieden evenals een ontbrekend rapport over de natuurwaarden, dat door 
derden werd opgesteld ons alsnog ter inzage wordt gegeven. Na lezing daarvan 
zullen we besluiten hoe hiermee verder gaan.  
 

Huiszwaluwtil op 
Floriade 
Het plaatsen van een 
huiszwaluwtil door 
KNNV afd. Lelystad op 
kavel 14 van de 
Almeerse Wol Unie op 
de Floriade is vrijwel 
rond. Op 21 februari is 
een houten paal 
gehaald bij Pontmeyer 
in Emmeloord en op 4 
maart leverde Evert 
Kunst van De Specht 
Nestkasten in Blokker 
de til af aan de 
Buizerdweg. Op 7 maart zijn de til en paal naar de Floriade vervoerd en geplaatst. 
Nu wordt gewerkt aan een passende tekst waarin uitgelegd wordt waar en wanneer 
een til succes kan hebben. Hoewel de locatie op de Floriade niet kansrijk is, past de til 
wel binnen het Floriade-thema  “the green city” oftewel: natuur-inclusief bouwen in 

brede zin. Bij de 
zwaluwtil mogen we 
ook een strook grond 
beplanten om zo als 
voorbeeldige 
natuurtuin in te 
richten. Dat noemen 
we een TIF-tuin = 
Toepassing Inheemse 
Flora. Aansluitend 
daarop is het 
verheugend om via 
de motiemarkt van 
de gemeenteraad 
Lelystad E2000 
toegezegd te hebben 
gekregen voor de 
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plaatsing van de til 
in Batavialand na 
afloop van de 
Floriade. Echter wat 
door ons als een 
kansrijke situering 
was bedacht, vindt 
bij de gemeente 
geen bijval omdat 
in de toekomst daar 
misschien gebouwd 
gaat worden. Dan 
zou de flora en 
faunawet dat 
bemoeilijken. Hoe 
cynisch wil je het 
hebben . . . .? 
Als alternatieve locatie wordt nu gekeken naar de directe omgeving van de 
Houtribspuisluizen. Die gaan binnenkort gerenoveerd worden en dan zal een 
voorziening voor de huiszwaluwen gewenst / wettelijk verplicht zijn. Maar dat is 
weer pakkie – an voor RWS. 
 

Steenbreek 
De inheemse flora komt 
ook terug bij ons voorstel 
voor invulling van de 
boomspiegels. In het 
lopend overleg in het 
kader van Steenbreek is 
afgesproken dat enkele 
boomspiegels 
voorbeeldig ingevuld 
gaan worden met 
toelichting en ter 
navolging. Dat er nog een 
lange weg te gaan is, 
blijkt wel uit de 
bestrating van de nieuwbouw bij de Reygersbeek / Saerdam. Een groot oppervlak is 
bedekt met straatstenen zonder een snippertje groen. Beschamend! 

Lepelaarskolonie 
Als vervolg op ons protest in september tegen het rooien van het struweel op de 
strekdammen van het Oostvaardersdiep terwijl de jonge lepelaars nog in de kolonie 
zaten, hebben we van RWS een uitnodiging ontvangen voor overleg. Behalve 
lepelaars broeden op die dammen heel veel holenduiven, kleine mantelmeeuwen, 
zilvermeeuwen, Pontische meeuwen, kleine zilverreiger en diverse soorten ganzen. 
Toch weer een kans om middels betere communicatie iets te doen aan 
natuurbescherming in de toekomst.  


