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Wethouder Willy Schutte (l) en Martin Jansen van Flevo-landschap laten honderd vlinders los bij de Casteleynsplas.

De Noordoostpolder

Verbinding recreatie- en natuurgebied
Stil is het er niet, het geluid van asfalt concurreert met dat van de natuur, maar mooi is het er wel.
De Casteleynsplas mag best wat beter toegankelijk worden.
EMMELOORD
‘Het schoonste water van
Flevoland, met vissoorten die
er uit zichzelf niet gekomen
zijn’, vertellen medewerkers
van Flevo-landschap over de
voormalige zandwinput voor
de aanleg van de A6.
De Casteleynsplas staat nergens mee in verbinding en is
en vanwege de diepte - nu
nog zo’n veertien meter kraakhelder. De verbinding
met het water van de Wellerwaard komt er dan ook niet.
Beide gebieden worden echter wel fysiek met elkaar
verbonden door de entree
van de Casteleynsplas te
verplaatsen naar het Friesepad, doorkijkjes te maken
van het Friesepad naar de
Casteleynsplas en een brug
aan te leggen tussen het
Friesepad en de Casteleynsplas.
In de Casteleynsplas ter hoogte van de nieuwe entree
wordt een steiger aangelegd

en het natuurpad dat helemaal om de plas heenloopt
wordt waar nodig opgeknapt.
Wethouder Willy Schutte van
gemeente Noordoostpolder
(eigenaar van de Wellerwaard) en Martin Jansen van
het Flevo-landschap (beheerder van de Casteleynsplas),
hebben maandagmiddag een
overeenkomst ondertekend
om de natuurbeleving van
beide gebieden met elkaar te
verbinden. Om het feit te
vieren lieten beide heren
honderd koolwitjes vrij in de
natuur rond de Casteleynsplas.

‘Voor elk wat wils’

Twee jaar geleden werd er
vanuit beide instellingen
voor het eerst over een verbinding tussen beide gebieden gesproken. In het voorjaar van 2014 zijn de werkzaamheden bij de Casteleynsplas afgerond, tegelijkertijd
met de afronding van de

wandel-, fiets- en ruiterpaden
in Wellerwaard. Schutte
bedankte het Flevo-landschap
voor de investering: ‘Het is
een groot goed dat we beide
gebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen veel meer
mensen genieten van dit
bijzondere stukje Noordoostpolder’.
Schutte benadrukte het unieke karakter van de Casteleynsplas. ‘Natuurlijk blijft
het bij uitstek een natuurgebied. Maar door de koppeling
met het recreatiegebied
Wellerwaard, is hier straks
voor iedereen en alle interesses wat te beleven.’

Natuurbehoud

Jansen bedankte op zijn beurt
de gemeente voor het erkennen van de expertise van
Flevo-landschap. ‘Wij zijn u
daar zeer erkentelijk voor.
Wij staan voor ecologie, maar
ook voor de natuurbeleving
van de mens.’ De Casteleyns-

plas is vanwege zijn verraderlijke diepste niet geschikt om
te zwemmen en het Flevolandschap wil het recreatief
gebruik van de plas ook ontmoedigen. ‘Beide gebieden
zijn bijzonder. Door het ene
als recreatiegebied en het
andere als natuurgebied te
beheren, versterken ze elkaar’, aldus Jansen.
Uitgangspunt is dat de recreant naar de Wellerwaard
trekt, waardoor het recreatieve gebruik van de Casteleynsplas als vanzelf vermindert.
De Casteleynsplas wordt het
gebied waar de natuurliefhebber een wandeling gaat maken.
Als de nieuwe entree van de
Casteleynsplas gereed is,
wordt de huidige entree met
parkeerplaats aan het eind
van de Casteleynsweg tegen
de A6 afgesloten voor het
publiek.
Margé Hof

