
De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een 
faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal. Een perceel 
nieuwe natuur tegen het Harderbos (particulier initiatief) vormt samen met de ingerichte 
Pluvierentochtstrook een perfecte verbinding voor otter, bever, ree, vlinder en libel.

Harderbos en Harderbroek 
verbonden
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Harderbos en Harderbroek verbonden 
 
Samenvatting 
Via de autoweg N302 (Ganzenweg) kunnen mensen snel van Harderwijk op het oude land naar 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland of omgekeerd. Voor dieren vormt deze weg juist een barrière. Bij de 
verdubbeling van de Ganzenweg is er ter hoogte van de Pluvierentocht een onderdoorgang voor 
fauna gemaakt. De route daar naar toe is voor veel dieren echter niet ideaal. 
Inrichting van een strook aan de zuidkant langs de Pluvierentocht (ZFL 13) in combinatie met 
natuurontwikkeling op een perceel landbouwgrond (particulier initiatief, ZFL 14) en inrichting van een 
natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht, zorgt voor een leefgebied dat dieren als vanzelf naar 
de faunapassage leidt. Er worden poelen gegraven, waarvan sommige in verbinding staan met de 
Pluvierentocht. Dit zijn paai- en opgroeiplaatsen voor vis. Soorten als bever, ree, otter, kleine 
zoogdieren en insecten weten straks moeiteloos de weg van het Harderbos naar het Harderbroek en 
verder te vinden. 
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‘Harderbos en Harderbroek verbonden’ langs de meetlat 
 
Belevingswaarde 
 

1) In welke mate levert het project beleefbare, functionele en inpasbare natuur op? 
Door inrichting van de Pluvierentochtstrook, is er op de aangrenzende golfbaan Harderwold sprake 
van meer natuurbeleving. Verbinding van natuurgebieden, ook voor kleine zoogdieren en insecten, 
zorgt voor stevige levensvatbaardere populaties en uitwisseling. Dat draagt er aan bij dat er overal 
bijvoorbeeld vlinders, libellen en reeën te zien zijn. 
De verbinding loopt vanaf Harderbroek via de Pluvierentochtstrook en een natuurvriendelijke oever 
langs de Pluvierentocht naar het perceel nieuwe natuur (particulier initiatief) tegen het Harderbos. 
Soorten van open en natte gebieden zoals vlinders en libellen maar ook de bever zullen het nieuwe 
perceel snel weten te vinden. Langs dit nieuwe perceel natuur loopt een fietspad, zodat men optimaal 
van de nieuwe natuur kan genieten. 
De open delen van de Pluvierentochtstrook met kruidenrijk grasland zullen worden begraasd door 
rundvee van een agrariër. 
 

2) In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt 
het kansen voor economische ontwikkeling? 

Golfbaan Harderwold komt door de inrichting nog beter in een natuurlijke groene setting te liggen. 
Recreanten op de golfbaan en op het fietspad langs en door het Harderbos kunnen genieten van 
meer vlinders en libellen en krijgen meer kans af en toe (sporen van) een bever of reeën te zien. 

 
3) Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische 

voorzieningen? 
Het perceel ligt dicht bij Harderwijk (circa 3,5 km). Verder grenst het direct aan golfbaan Harderwold 
en zijn Landal Waterparc Veluwemeer en Pannenkoekenhuis Hans & Grietje dichtbij. Zeewolde ligt op 
circa 7 km afstand. 
 
 
Ecologische waarde 
 

4) In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van 
internationale natuurdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en/of het 
robuuster maken van Flevolandse natuur? 

Een robuuste Pluvierentochtstrook zorgt voor een versterking van de EHS door een betere verbinding 
tussen het Harderbos – via de faunapassage onder de Ganzenweg – naar het Harderbroek. Daarmee 
draagt inrichting van deze strook samen met de aanleg van een natuurvriendelijke oever en aanleg 
van een perceel nieuwe natuur tegen het Harderbos (ZFL 14) bij aan het verbinden en robuuster 
maken van de natuurgebieden aan de Oostrand van Flevoland. Door de toevoeging van extra water 
en vooral van paai- en opgroeigebieden voor vis wordt ook de biodiversiteit bevorderd. 
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5) In welke mate draagt het project bij aan het realiseren van het Flevolandse 
natuurbeleid? 

Het project draagt bij aan het realiseren van een aaneengesloten leefgebied voor verschillende 
diersoorten langs de Oostrand van Flevoland. In de ‘Uitwerking leefgebiedenbenadering Flevoland 
voor soorten’ staat een overzicht van de belangrijkste te beschermen soorten, waarvoor Flevoland 
nationaal gezien een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Dit projectvoorstel geeft leefgebied en 
migratiemogelijkheden aan belangrijke soorten als otter, bever, ringslang en gevlekte witsnuitlibel. 
Vele andere soorten uit de leefgebiedenbenadering profiteren mee van maatregelen ten behoeve van 
deze belangrijkste soorten. Van de overige relevante soorten gaat het bijvoorbeeld alleen al voor de 
libellen om weidebeek juffer, tengere grasjuffer, vroege glazenmaker, glassnijder, bruine korenbout en 
bandheide libel. 
 

6) In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande 
natuurcompensatieverplichtingen ingevuld? 

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht wordt bos gekapt. Dit moet 
gecompenseerd worden. Daarvoor zal binnen dit projectvoorstel ongeveer een kwart van de 
Pluvierentochtstrook met bos en struweel beplant worden. 
 
 
Multiplier 
 

7) In welke mate is er sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten 
hectares (extra hectares natuur, extra financiële ruimte voor inrichting, etc.)? 

Voor dit projectvoorstel zoekt Natuurmonumenten naar verschillende financieringsbronnen, waaronder 
een bijdrage vanuit PNN. Daarnaast sluit dit projectvoorstel aan op twee andere projecten, één binnen 
PNN en één buiten PNN. 
Buiten PNN wordt langs de Pluvierentocht op grond van Natuurmonumenten in samenwerking met 
waterschap Zuiderzeeland een smalle strook als natuurvriendelijke oever ingericht. Deze inrichting 
wordt gerealiseerd uit gelden voor natuurvriendelijke oevers van waterschap Zuiderzeeland.  
Binnen PNN heeft een particulier een projectvoorstel ingediend voor omvorming van een perceel 
landbouwgrond naar natuur aan de noordzijde van de Pluvierentocht (ZFL 14). 
De combinatie van ZFL 13, ZFL 14 en de aanleg van de natuurvriendelijke oever levert samen een 
goede migratiezone voor dieren. 
 

 
 
 

8) In welke mate draagt het project naast natuurwaarden ook bij aan de integrale 
ontwikkeling van andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water, cultuur? 

Door in dit project poelen aan te leggen die deels in verbinding staan met de Pluvierentocht, ontstaan 
zowel meer paaiplaatsen voor vis, als extra ruimte voor waterberging. Bovendien draagt de inrichting 
bij aan een betere waterkwaliteit. Daarmee wordt bijgedragen aan het waterbeleid, zoals 
doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water. 
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Zekerheid 
 

9) In welke mate is er sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijk 
draagvlak voor het project? 

De indiener van initiatief ZFL 14 heeft contact gezocht met Natuurmonumenten om in gezamenlijkheid 
een inrichting van hun perceel en onze strook te ontwerpen. Daarmee wordt meerwaarde aan het 
Harderbos toegevoegd en wordt een migratieroute voor dieren ingericht. 
De natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht wordt in samenwerking met het waterschap 
Zuiderzeeland ingericht. 
De strook grond waar dit voorstel betrekking op heeft, is eigendom van Natuurmonumenten en heeft 
al de bestemming natuur. De aangrenzende golfbaan Harderwold heeft eerder meegewerkt aan het 
opschuiven van de golfbaan in zuidelijke richting, om realisatie van deze strook mogelijk te maken. Er 
is dus sprake van breed draagvlak voor dit projectvoorstel. 
  

10)  Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar uitgevoerd kan worden? 
De grond heeft al de bestemming natuur. Er kan na het aanvragen van alle vergunningen en de 
aanbesteding direct gestart worden (doorlooptijd ontgrondingsvergunning maximaal 6 maanden). 
Zodra de financiering rond is kan het project zeker binnen vijf jaar uitgevoerd worden. 
 

11)  In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet 
uitvoerbaar blijkt te zijn? 

ZFL 13 en ZFL 14 kunnen ieder afzonderlijk van elkaar uitgevoerd worden. De koppeling aan elkaar 
en aan de natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht geeft echter een meerwaarde voor de 
robuustheid van de Flevolandse natuur en de biodiversiteit in Flevoland. 
 

12)   In welke mate is sprake van juridisch of financiële risico's of onzekerheden en hoe 
wordt hiermee omgegaan? 

Er zijn geen juridische of financiële riscico’s: als financiering gevonden is kan het totale project 
uitgevoerd worden. 
 
 

 
 
 
Wat vragen wij van PNN 
Wij vragen een bijdrage in de kosten voor inrichting van 15 ha Pluvierentochtstrook. 
Natuurmonumenten wil deze inrichting voor een groot deel op andere wijze bekostigen, maar krijgt op 
dit moment de begroting niet helemaal rond. Met behulp van een bijdrage vanuit PNN zou het project 
wel financierbaar kunnen worden. Door deze inrichting mogelijk te maken, wordt de verbinding van 
Harderbos via ZLF 14, de natuurvriendelijke oever en de Pluvierentochtstrook naar Harderbroek en 
verder compleet. 




