Bezoekerscentrum de trekvogel en
omgeving als waterpoort voor Nationaal
Park Nieuw Land
In 2017 heeft Het Flevo-landschap een toekomstverkenning voor de
Trekvogel en Omgeving uitgevoerd. Een verkenning die de kansen in beeld
brengt voor de ontwikkeling van het bezoekerscentrum de Trekvogel in
samenhang met het gemaal de Blocq van Kuffeler. Ook de ecologische en
toeristisch recreatieve versterking van de omliggende natuurgebieden is
daarin meegenomen .

Aanleiding
Het gebouw de Trekvogel moet gerenoveerd worden. De vraag voor Het
Flevo-landschap daarbij is wat de toekomstige functie van het gebouw is en
wat dit betekent voor renovatie of nieuwbouw. Tegelijk is Het
Flevolandschap partner in Nationaal Park Nieuw Land. De Trekvogel en
omgeving staan op de kaart als toekomstige waterpoort; een ontvangstplek
voor bezoekers die over het water naar het Nationaal Park komen.
Het resultaat
De studie heeft drie belangrijke conceptuele principes opgeleverd:
1. Een heldere positionering als Toeristisch Overstappunt (TOP) voor de
Trekvogel als een van de bijzondere punten op de recreatieve route
van de Oostvaardersdijk. Als TOP gaat het om bezoekers komend over
het water die door gaan naar Almere, Nationaal Park Nieuw Land en
onze eigen gebieden.
2. De omgeving Trekvogel en Blocq van Kuffeler wordt als een plein
vormgegeven waardoor eenheid in de verscheidenheid ontstaat.
Langzaam verkeer heeft voorrang heeft op de auto. Hierdoor ontstaat
een gebied waar het voor de bezoeker aantrekkelijk is om rond te
kijken.
3. Voor de aangrenzende natuurgebieden zijn ontwikkelingsrichtingen
bepaald waarbij elk gebied zijn eigen identiteit krijgt in de relatie
natuurwaarden en recreatief gebruik:

▪
▪

▪

Lepelaarplassen/Natte Graslanden, behouden en beschermen,
beleven vanaf de randen
Wilgenbos-ecologische verbinding, versterken actieve
natuurbeleving, landschappelijke versterking ecologische
verbindingsfunctie
Vaartsluisbos, inzetten op verblijfsrecreatie en versterken relatie
met de stad.

Vervolg:
Samen met de gemeente Almere wordt in 2018 een ‘ontwikkelvisie’ voor
het gebied opgesteld met het oog op het opwaarderen van de toeristische
en recreatieve functie van de Trekvogel en het versterken van de
ecologische waarden. Om dat goed te kunnen doen is het nodig om in die
visie ook de ontwikkeling van het achterland mee te nemen, te weten,
Wilgenbos, Wilgeneiland en Vaartsluisbos. De te realiseren
ontwikkelingsvisie geeft invulling aan de doelgroepen, de merkpositionering
en het ruimtelijk perspectief, in relatie tot Almeersepoort,
Oostvaarderplassen, Almere en Nationaal Park Nieuw Land.
Bij de uitwerking wordt in ieder geval samengewerkt met het Waterschap
Zuiderzeeland. Samen met de jachthaven Blocq van Kuffeler wordt
onderzocht wat de kansen zijn voor nautische activiteiten in het Toeristisch
Overstappunt.

