Wandelen langs nieuwe kreek en ven
Met het opendraaien van een waterinlaat is woensdagmiddag de Schanskreek in het Kuinderbos
officieel geopend. De gebieden rond de kreek en een nieuw aangelegd ven zijn nu open voor publiek.
KUINDERBOS
Het voortraject van financiën
vergaren en vergunningen
aanvragen nam twee jaar in
beslag. Van der Wiel uit
Drachten had aan drie maanden genoeg om de waterpartijen aan te leggen, de natuur
doet de rest.
Het gebied is eigendom van
Staatsbosbeheer. Vanuit het
Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG) heeft de provincie een substantiële bijdrage
gegeven. Waterschap Zuiderzeeland heeft medewerking
verleend wat betreft de aanen afvoer van water.
,,Dit is ook Flevoland’’, zei

gedeputeerde Jaap Lodders
enthousiast bij de ingebruikname van de gebieden. ,,Ik
ben zeer onder de indruk van
dit gebied en wat hier nu
gerealiseerd is’’.
Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland maakte
een compliment naar initiator Bergman. ,,Het is prachtig
om te zien hoeveel hier verandert. Er zijn in dit deel van
Flevoland veel mooie ILGprojecten gerealiseerd en we
hopen dat er nog meer volgen. Wij geven er graag onze
medewerking en advisering
aan.’’ Ook Piet Winterman,
directeur Oost van Staatsbos-

Piet Winterman, directeur Oost van Staatsbosbeheer, geeft een draai
aan de waterinlaat van de Schanskreek.

beheer, complimenteerde
Bergman. ,,Hier gebeurt het
en dan kan het niet anders of
je komt Harco tegen. De
snelheid waarmee dit zich
heeft ontwikkeld, is mooi om
te zien. Het geeft een prachtige toegevoegde waarde, waaraan veel mensen heel veel
plezier gaan beleven.’’

Schanskreek

De kreek is aangelegd in het
grote weiland aan de Schansweg en het grote ven is aangelegd in het noordelijke deel
van het Kuinderbos. Beide
waterpartijen zijn schakels in
de natte as van zes kilometer
door het bos. Het water wordt
aangevoerd vanuit de Linde
en afgevoerd naar de Lemstervaart. De aan- en afvoersloten zijn in een eerder stadium al natuurvriendelijk
gemaakt met meanderende,
geleidelijk aflopende oevers.
Het zand uit de Schanskreek
is gebruikt om lichte glooiingen in het terrein aan te
brengen. Deze zanderige
plekken zijn als inleidend
beheer bestrooid met heidemaaisel uit het Groninger
Westerkwartier. Dit deel van
het Schansveld zal volgend

jaar begraasd worden door
schapen, terwijl het overige
deel van het grasland begraasd wordt door koeien.
Rondom het hele gebied is
een hekwerk aangebracht.
Wandelaars kunnen hier via
schapenhekken vrij in- en
uitlopen, maar honden moeten worden aangelijnd. ,,En
daar gaan we streng op toezien, verzekert boswachter
Harco Bergman, ,,we moeten
niet zien dat honden schapen
opjagen’’.
De verschillenden grondsoorten - waaronder zeer
kalkrijke plekken - in combinatie met twee verschillenden grazers zullen naar verwachting een gevarieerde
vegetatie opleveren, ,,mogelijk met zeldzame planten’’,
aldus Bergman.
In het weiland verwacht de
boswachter in de toekomst
weer duizenden bruine zandoogjes, in de kreek duizenden libellen en juffers, zoals
de zeldzame weidebeekjuffer.
Langs de kreek is verder een
oeverzwaluwwand aangelegd
voor meer dan tachtig paartjes. Het water in de kreek
vervolgt zijn weg in de sloot
langs de Schansweg. Daar

Volgend jaar rijdt de bus de bustrune op voor een prachtig uitzicht
over het ven.
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zijn in de bosrand langs de
weg ook nog een aantal natuurlijke oevers en zijarmen
gegraven. ,,Hiermee hopen
we ijsvogels, die in steile
zandoevers nestelen, naar dit
gebied te halen.’’

Finse ven

Het grote ven is een verrassende plek in het Kuinderbos.
,,Het geeft het bos een Fins
karakter’’, beschrijft Bergman. Het zand dat hier is
vrijgekomen is gebruikt om
een verhoogde wal rondom
aan te leggen en een heuse
bustribune.
De nostalgische Zwitserse
bergbus die was ingezet om
de gasten bij de opening mee
te vervoeren, was smal genoeg voor de bospaden maar
mocht nog niet de bustribune
berijden.
Als de grond volgend voorjaar
goed ingeklonken is, gaat dat
wel gebeuren. De boswachter
verzorgt arrangementen in

combinatie met de Orchideeënhoeve en boerderijwinkel Verhage uit Luttelgeest.
Tijdens deze bussafari’s rijdt
de bus bij het ven de tribune
op en geeft de deelnemers
een schitterend uitzicht
zonder dat ze daarvoor uit
hoeven te stappen. ,,Dat
maakt de uitstapjes bij uitstek geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn.’’

Nog even geduld

Volgend jaar als de grond
genoeg gezet is mogen ruiters, wandelaars en atb’ers
gebruik maken van het zandpad over de verhoogde zandwal rond het ven. ,,Het ruiterpad is volgend jaar ook een
onderdeel van een ambitieus
plan voor een groot paardensport Event in Het Kuinderbos met de allure van de
Military in Boekelo’’, aldus
Bergman.
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