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INLEIDING

Algemeen
Op de ]4e juni
]9]8 werd door het Nederlandse
Parlement
de goedkeuring
gegeven
aan de Zuiderzeewet
die tot
doel heeft
het afsluiten
en
gedeeltelijk
droogleggen
van de Zuiderzee.
In grote
lijnen
zou dit
geschieden
volgens
het reeds
in ]893 door dr.ir.
C. Lely
(1854-]929)
opgestelde
De motieven

plan.
om tot

uitvoering

van

de werken

over

te

gaan waren

in

aan-

vang:
- grotere
veiligheid
tegen
stormvloeden;
- vorming
van een zoetwaterbekken
(IJsselmeer);
- vergroting
van het landbouwareaal.
Voor de Tweede Wereldoorlog
kwamen de Wieringermeer
en de Afsluitdijk
tot
stand.
In ]942 viel
de Noordoostpolder
droog,
die na de oorlog
in cultuur
werd gebracht
en bevolkt.
De polder
Oostelijk
Flevoland
is drooggevallen
in ]957.
De voorbereiding
en uitvoering
van de inpolderingswerken,
het ges~hikt
maken van de ingepolderde
gebieden
voor agrarisch,
stedelijk
en recreatief
gebruik,
alsmede
de vestiging
van personen,
bedrijven
en instellingen
is door de Minister
van Verkeer
en Waterstaat
opgedragen
aan
de Dienst
der Zuiderzeewerken
en de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders.
In de opbouwperiode
van de nieuwe
polders
verzorgt
het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
IJsselmeerpolders"
de bestuurlijke
taken.
Na een
opbouwperiode
gaat de bestuurlijke
taak van het Openbaar
Lichaam
over
naar een of meer in te stellen
gemeenten.
Omdat Oostelijk
Flevoland
nog niet
provinciaal
is ingedeeld,
vallen
de gemeenten
rechtstreeks
onder het Ministerie
van Binnenlandse
Zaken.
Op basis
van het in 1956 vastgestelde
"Verkavelingsplan
voor Oostelijk
Flevoland"
is door de hierboven
genoemde diensten
de inrichting
van
Oostelijk
Flevoland
ter hand genomen.
In tegenstelling
tot de twee
voorgaande
polders
in Oostelijk
Flevoland
volledig
door randmeren
van
het oude land gescheiden
om verdroging
van de Noordelijke
Veluwezoom
te voorkomen.
De veranderde
tijdsomstandigheden
en de nabije
ligging
van de Randstad
Holland
hebben voor de bestemming
en inrichting
van
Oostelijk
Flevoland
een accentverlegging
van agrarische
naar stedelijke
en recreatieve
functies
tot
gevolg
gehad.
Voorts
vertoont
het
verkavelingsen nederzettingspatroon
ten opzichte
van dat van de
Wieringermeer
en de Noordoostpolder
een aanmerkelijke
schaalvergroting.
In 1972 was het oostelijk
deel van Oostelijk
Flevoland
reeds
zover
in ontwikkeling
gebracht
en bevolkt
dat besloten
werd de bestuurlijke
taken
die tot
dan toe werden verzorgd
door het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
IJsselmeerpolders"
over te dragen
aan de in te stellen
Gemeente Dronten.
Deze gemeente
omvat het oostelijk
deel van Oostelijk
Flevoland.
In dit
deel
zijn
de dorpen
Dronten,
Biddinghuizen
en Swifterbant gelegen.
In het westelijk
deel van Oostelijk
Flevoland
waar in 1965 begonnen
was met de bouw van Lelystad
en waar de eerste
inrichting
van het
landelijk
gebied
nog grotendeels
moest plaatsvinden
is de voor de in
opbouw zijnde
polders
specifieke
bestuurlijke
organisatie
gehandhaafd.
Inmiddels
is de inrichting
van het landelijk
gebied
alsmede
de vestiging
van personen
en bedrijven
reeds
zover
gevorderd
dat het maken
van een gedetailleerd
bestemmingsplan
als basis
voor de toekomstige
ontwikkeling
van dit
gebied
zinvol
kan worden
geacht.
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Uit
artikel
2 van de instellingswet
van het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
Ijsselmeerpolders"
blijkt
dat de goedkeuring
van plannen
die de
Wet op de Ruimtelijke
Ordening
aan het gemeentebestuur
en het provinciebestuur
toekent
wat betreft
het territoir
van het Openbaar
Lichaam
is voorbehouden
aan de Minister
van Verkeer
en Waterstaat.
De voorbereiding
van plannen
gebaseerd
op de Wet op de Ruimtelijke
Ordening
wordt
verricht
door de Rijksdienst
voor de Ijsselmeerpolders.
Door middel
van de op de plankaart
aangegeven
bestemmingen
en de hierbij
behorende
planvoorschriften
wordt
vorm gegeven
aan de planologische
eisen
die ten aanzien
van het door het plan bestreken
gebied
worden
gesteld,
ter waarborging
van individuele
en collectieve
belangen.
Het Be$luit
Ruimtelijke
Ordening
schrijft
voor dat alvorens
een planologische
maatregel
volgens
de Wet Ruimtelijke
Ordening
wordt
vastgesteld
er een onderzoek
ingesteld
dient
te worden naar de mogelijke
en
wenselijke
ontwikkelingen
in het plangebied.
Dit
onderzoek
dient
betrekking
te hebben op de natuurlijke
gegevens
van het gebied,
de bevolkingsontwikkeling,
de ontwikkeling
van de welvaartsbronnen,
de sociale
en culturele
ontwikkelingen
alsmede
de mogelijkheden
en wenselijkheden
voor de verdere
ruimtelijke
ontwikkeling
van het gebied.
De voorliggende
onderzoeksnota
beoogt
aan het voorgaande
te voldoen.
2.

Begrenzing

van het

plangebied

Het plangebied
van dit
bestemmingsplan
beslaat
het deel van Oostelijk
Flevoland
dat per 1 januari
1980 tot de gemeente
zal behoren.
Het plangebied
grenst
in het noorden
aan het stedelijke
gebied
van
Lelystad
en aan de rijkswateren
van het IJsselmeer.
De westgrens
wordt
gevormd door de Knardijk.
In het oosten
grenst
het gebied
aan
de gemeente
Dronten.
De zuidgrens
tenslotte,
wordt
gevormd door de
Hoge Vaart
(zie
ook figuur
4).
Het plangebied
dat wordt
omvat
een oppervlakte
3.

Q!!staan

van

en planvorming

ongeveer
van

door
14.000

het

de kaartbladen

1 t/m

7 beslaat

ha.

gebied

De polder
Oostelijk
Flevoland
is als derde
in een reeks
van vijf
Ijsselmeerpolders
in 1957 drooggevallen.
De dijksbouw
voor deze polder vond plaats
in de periode
1950-1956.
De eerste
werkzaamheden
in
het drooggevallen
gebied
betreffen
het ontginnen
en in cultuur
brengen van de gronden
alsmede
de ontsluiting
en ontwatering
van het
gebied
door middel
van een stelsel
van wegen en waterlopen.
De figuren
1 t/m 3 geven een indruk
van de vorderingen
in de loop
der tijd.
Na een periode
van ca. 5 jaar
is de grond geschikt
voor
een aantal
bestemmingen.
Een en ander geschiedt
volgens
een van te
voren
opgesteld
plan.
Voor Oostelijk
Flevoland
is dit
het in 1956
goedgekeurde
"Verkavelingsplan
voor Oostelijk
Flevoland"
dat kan
worden beschouwd
als structuurplan,
landschapsplan
en plan voor wegen en waterlopen.
Het is vanzelfsprekend
dat dit
nu ~er
dan 20 jaar
oude plan
in de
loop der tijden
op diverse
punten
is geamendeerd
op grond van praktische
uitvoerbaarheid
en veranderde
inzichten.
Hierbij
heeft
een
continueproces
van onderzoek,
toetsing
en evalua~ie
een belangrijke
rol
gespeeld.
De planvorming
voor Flevoland
als geheel
heeft
in het
verleden
haar weerslag
gevonden
en zal in de toekomst
ook haar weerslag vinden
in de bestemming
en inrichting
alsmede
de toekomstige
ontwikkeling
van dat deel van Flevoland
waarop deze onderzoeksnota
in het bijzonder
is gericht:
het landelijk
gebied
van Lelystad.
Het in 1956 goedgekeurde
verkavelingsplan
voor Oostelijk
Flevoland
ging uit
van functioneel-hiërarchische
ruimtelijke
verdeling
van ver-
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zorgingscentra

agrarische

voor

de bevolking

van

een polder

functie.

met

een primair

.

In eerste
instantie
zouden er in Oostelijk
Flevoland
10 dorpen worden
gesticht
met een inwonertal
van 1.000 à 1.500,
één kern
(Dronten)
met
een streekverzorgende
functie
en een inwonertal
van 5 à 15.000
en
één stad
(Lelystad)
die een functie
zou gaan krijgen
als gewestelijk
centrum
voor de polders
Oostelijk
en Zuidelijk
Flevoland
en eventueel
de Markerwaard.
Gewijzigde
omstandigheden
op het punt van het economische
en sociale
leven
zijn
aanleiding
geweest
het aantal
kernen
in Oostelijk
Flevoland te herzien.
De toenemende
mechanisatie
in de landbouw
waardoor
de behoefte
aan
arbeidskrachten
verminderde,
de als gevolg
van de motorisering
toegenomen mobiliteit
van de plattelandsbewoners,
de veranderde
leefgewoonten
op het platteland
hadden een schaalvergroting
tot
gevolg.
Ook in de verzorgende
bedrijven
en instellingen
was sprake
van een
economische
schaalvergroting.
Daarnaast
kwam de leefbaarheid
van de
kleine
woonkern
in discussie
waarbij
het onderzoek
zich
ging richten
op de minimumomvang
van een goed voorzieningenniveau.
De maximaal
toelaatbare
afstanden
werden minder
belangrijk.
De grens voor de
afbakening
van het verzorgingsgebied
voor kleine
kernen
werd op grotere
afstand
van de kern gelegd.
Op grond hiervan
werd het verkavelingsplan
gewijzigd
en het aantal
dorpen
teruggebracht
tot
2, t.w.
Swifterbant
en Biddinghuizen.
In het plangebied
komen tengevolge
van bovengeschetste
ontwikkeling
geen dorpen
voor.
De inwoners
van het plangebied
zullen
wat betreft
de verzorgingsfunkties
georiënteerd
zijn
op de omliggende
wooncentra
in Oostelijk
Flevoland
en Zuidelijk
Flevoland
(Zeewolde).

~

In de beginfase
van de ontwikkeling
van Oostelijk
Flevoland
kwamen
de functie
van de IJsselmeerpolders
opnieuw
in discussie.
Deze functie
werd ondermeer
vastgelegd
in de Eerste
Nota Ruimtelijke
Ordening
(1964)
en een structuurplan
voor de Zuidelijke
IJsselmeerpolders
(1961).
De reeds
in deze plannen
aangegeven
ontwikkelingslijn
werd voortgezet
in de Tweede Nota over de Ruimtelijke
Ordening.
In het kader
van het verstedelijkingsbeleid
voor het Westen van het
land werd in de 2e Nota Ruimtelijke
Ordening
vastgesteld
de verstedelijking
deels
langs
een aantal
uitstralingsgassen
te laten
plaatsvinden
onder meer ter ontlasting
van het zogenaamde
"Groene
Hart".
De as Amsterdam-Lelystad
was daar één van.
Lelystad
kreeg
zodoende
naast
de bestaande
regionale
verzorgingsfunctie
tevens
een functie
als opvang van de bevolkingsdruk
uit
de
Randstad
en zou moeten uitgroeien
tot ongeveer
100.000
inwoners
in
het jaar
2000.
Deze taakstelling
ligt
verankerd
1975-2000.
Tevens werd een sterk
Flevoland
als verbindende
schakel

in het
accent
tussen

Structuurplan
Lelystad
gelegd
op de functie
van
enerzijds
het westen
en

anderzijds
het noorden
en oosten
van het land.
Een en ander had tot
gevolg
dat in het westelijk
deel
meer ruimte
moest worden
gereserveerd
voor
stedelijke

van Flevoland
en recreatieve

bestemmingen
en verkeersverbindingen.
Een volgende
belangrijke
verandering
betreft
de groei
van de openluchtrecreatie.
Zowel voor de bevolking
van Flevoland
als voor de
recreanten
uit
de grote
bevolkingsconcentraties
op het oude land zou
Flevoland
gaan functioneren
als recreatiegebied.
Dit betekende
dat
het beplantingsplan
niet
alleen
zou moeten voorzien
in de landschappelijke
aankleding
van een agrarische
polder.
maar ook in het

I.~

scheppen
van recreatiegebieden
voor diverse
vormen van openluchtrecreatie
zoals
land-,
oeveren waterrecreatie
en dag- en verblijfsrecreatie.
In het onderhavige
bestemmingsplangebied
is het Larserbos
aangelegd
op de plaats
waar in oude woonkernenplannen
nog aan een verzorgingskern werd gedacht
(Larsen).
Het Knarbos
markeert
een vanouds
bekend
staande
ondiepte
in het IJsselmeer
en is behalve
uit
landschappelijkrecre~tieve
overwegingen
destijds
ook aangelegd
vanwege de plaatselijk
mindere
geschiktheid
voor agrarische
doeleinden
(ondiep
voorkomend pleistoceen
zand;
zie ook fig.
5).
Van nog recentere
datum is het bij
de ruimtelijke
planning
expliciet
ruimte
geven aan gebieden
met een op behoud en/of
ontwikkeling
van
natuurlijke
waarden
gerichte
functie.
Het natuurgebied
de Burchtkamp,
is hiervan
een voorbeeld.
Het is goed te bedenken
dat het plangebied
slechts
een bescheiden
onderdeel
vormt van totaal
Flevoland
(ca.
100.000
ha) en dientengevolge
de bestemming
en inrichting
van het gebied
slechts
deels
een
autonoom karakter
heeft
~edragen
en ook in de toekomst
zal deze verweving
van min of meer lokale
of bovenlokale
ontwikkelingen
de bestemmingen
in het plangebied
blijven
bepalen.
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11.

NATUURLIJKE GEGEVENS

Bodem
Na het droogvallen
van de polder
Oostelijk
Flevoland
is het gehele
grondgebied
in kaart
gebracht.
Op de bodemkaart
(fig.
5) is de samenstelling
van het bodemprofiel
zoals
die was voor het droogvallen,
schematisch
weergegeven.
Naast de bouwvoor
(de bovenste
22 cm) is
op een aantal
representatieve
plekken
ook de aard van de ondergrond
weergegeven.
De bovenste
laag van de bodem bestaat
voornemalijk
uit
zavel
en
lichte
klei.
Alleen
in het uiterste
zuiden,
tegenover
Harderwijk,
komt een klein
deel
zand aan de oppervlakte
voor.
Over het algemeen
is de grond
ten oosten
van Lelystad
wat lichter
(lichte
en zware
zavelgronden).
In dit
gebied
is ook enige
grondverbetering
toegepast,
waardoor
de samenstelling
van de bouwvoor
enigszins
afwijkt
van de oorspronkelijke
toestand.
Op de hoogtekaart
(fig.
6) is een overzicht
gegeven van de hoogteligging
van het maaiveld
t.o.v.
N.A.P., (situatie
maart
1975).
De
hoogteligging
van het maaiveld
neemt vanaf
Harderwijk
richting
Lelystad af (van ca. 2.50-N.A.P.
tot
ca. 4.50-N.A.P.).
Na het droogvallen van de polders
treedt
klink
op: de zakking
van de bodem door
uitdroging
en inkrimping.
De mate van inklinking
van de grond is
van invloed
op de hoogte ligging
van de bodem. Door de klink
in de
bovenlaag
zal de hoogte
in de toekomst
nog, zij
het in geringe
mate,
veranderen.
De diepte
van het pleistocene
zand beneden maaiveld
varieert
in dit
gebied
van plaatselijk
ca. 1 m -m.v.
tegen de Knardijk
ongeveer,halverwege
Lelystad-Harderwijk
tot
ca. 7 m' -m.v.
in het noordelijk
deel
van het onderhavige
gebied {situatie
+ 1965 - 1970, fig.
5).
Door de ongelijke
klink
van de bovenlaag
ceen t.o.v.
het maaiveld
in de loop der
gingen
zullen
echter
niet
zo groot
zijn.

2.

zal
tijd

de diepte
veranderen,

van het pleistodeze wijzi-

Waterhuishouding
Waterstaatkundig
is het deel van Oostelijk
Flevoland
dat tot het
plangebied
behoort
een onderdeel
van het waterbeheersstelsel
van
geheel
Flevoland
(fig.
7).
In Flevoland
komen twee polderafdelingen
voor met als waterpeil
resp.
5.20 en 6.20 m beneden N.A.P.
De Hoge en de Lage Vaart
met een peil
van resp. 5.20 en 6.20 m -N.A.P.
zijn de hoofdaders
in de afwatering
naar de vier
gemalen.
De hoge zuidoostelijke
afdeling
wordt
bemalen
door het in het plangebied
gelegen
gemaal Lovink
bij
Harderwijk
en een van de drie
pompen van het gemaal Colijn
bij
Ketelhaven.
De lage noordwestelijke
afdelingwordt
bemalen
door het gemaal Wortman bij
Lelystad-Haven
en twee van de drie
pompen van het gemaal Colijn.
Bovendien
is het
mogelijk
water
af te laten
van de hoge afdeling
naar de lage.
Het gemaal de Blocq
van Kuffeler,
gelegen
langs
de Oostvaardersdijk
nabij
Almere
bemaalt
eveneens
de Hoge en de Lage Afdeling
van Flevoland.
Na het droogvallen
van de polder
is een detailontwatering
aangebracht,
bestaande
uit
een stelsel
van kanalen,
tochten,
sloten,
greppels
en draineerbuizen.
Nadat een aantal
tochten
is gegraven,
is begonnen
met het graven
van de kavelsloten
volgens
het verkavelingsplan.
Op de kavels
zijn
meestal
eerst
greppels
aangebracht.

20
Zodra de rijping
van de grond ver genoeg was gevorderd,
zijn
de
greppels
vervangen
door een drainagesysteem.
De afstand
tussen
de
drains
is afhankelijk
van de doorlatendheid
van de bovengrond
en van
de bestemming
van die grond.
Zij
varieert
voor gronden
met een landbouWkundige
bestemming
over het algemeen
van 8 m tot
48 m. De nauwste drainafstanden
worden
langs
de rand en de wijdste
in het centrum
van de polder
gevonden.
Op somndge kavels
waar het pleistoceen
zand
op een diepte
van 1.00 tot
1.30 m beneden maaiveld
voorkomt
is geen
drainage
aangebracht,
omdat hier
de kleilaag
tot
op het pleistocene
zand voldoende
doorlatend
is.
De draindiepte
bedraagt
over het algemeen bij
de sloot
1.30 m -m.v.
in kleigronden
en 1.20 m -m.v.
in de
zandgronden.
Dit verschil
in draindiepte
wordt
toegepast
vanwege de
inklinking
van kleigronden.
De drainhelling
bedraagt
in het algemeen
10 à 15 cm per 100 m.
In het zuidoosten
van Oostelijk
Flevoland
komt vrij
veel
- voor de
landbouw
hinderlijke
- kwel voor.
Kwel is een waterstroming
van een
hoger gelegen
omgeving
via de ondergrond
naar laag gelegen
gebieden.
De zogenaamde
ondiepe
kwel of dijkskwel
onstaat
door water
dat door
het dijklichaam
heen de polder
instroomt.
In de regel
wordt
dit
water
in de kwelsloot,die
direct
achter
de dijk
ligt,opgevangen.
Deze vorm
van kwel is weinig
hinderlijk
voor de landbouw.
De zogenaamde
diepe
kwel ontstaat
doordat
het water
via de diepere
lagen
de polder
binnenstroomt
waarbij
het vaak op grote
afstand
van de dijk
naar boven
komt.
Met name langs
het Veluwemeer
is deze vorm van kwel aanwezig
(fig.
8)
In de regel
zijn
de kwelgebieden
te herkennen
aan het feit
dat de
drains
zowel in natte
als in droge perioden
water
afvoeren.
In de
sloten
is de kwel te herkennen
wanneer
na een droge periode
nog water
over de stuwen,
die vaak in de sloten
nabij
de dijk
voorkomen,
stroomt.
In de winter
zijn
kwelgebieden
op te sporen,
doordat
bij
vorst
de sloten
later
bevriezen
of open blijven.
3.

Bodemvonsten
Het grondgebied
van de gemeente heeft
al een lange
geschiedenis
van
vele
tienduizenden
jaren
achter
de rug.
Het was beurtelings
land en
zee. Gedurende
deze jaren
zijn
vele
veranderingen
opgetreden
waaraan
de mensen,
dieren
en planten
zich
steeds
weer hebben moeten aanpassen
en waarvan
nu vooral
tijdens
de ontginning
nog enkele
sporen
worden
gevonden.
De oudheidkundige
vondsten
zijn
in twee groepen
te verdelen:
vondsten
betreffende
vroegere
bewoning
op nadien
verloren
gegaan land
(prehistorische
objecten)
en vondsten
op het gebied
van de scheepvaart
op het voormalige
meer Flevo,
later
het Almere
of nog later
de
Zuiderzee.
Daarnaast
worden ook vliegtuigwrakken
uit
de Tweede Wereldoorlog
gevonden.
Vooral
de prehistorische
vondsten
en scheepswrakken
uit
de Middeleeuwen en Gouden Eeuw zijn,
omdat ze enig inzicht
geven in de toenmalige
levensen bouwwijze,
waardevol
te noemen (zie
fig.
9 en 10).
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BEVOLKING
--

-

Omvang van de bevolking

en leeftijdsopbouw

De toename van de bevolking
in Oostelijk
Flevoland
wordt
in de opbouwfase
overwegend
bepaald
door vestiging
van personen
in de woonkernen
en in het landelijk
gebied.
In J956 bedroeg
het aantal
inwoners
van Oostelijk
Flevoland
280.
Bij
de instelling
van de Gemeente Dronten
in J972 was het inwonertal
toegenomen
tot
J9.978,
waarvan
J3.3J4
gevestigd
in de Gemeente Dronten
en 6.664
in het gebied
van het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
IJsselmeerpolders",
omvattende
Lelystad,
het buitengebied
van Lelystad
en
de polder
Zuidelijk
Flevoland.
In tabel
J is een overzicht
gegeven van de bevolkingsgroei
in het gebied van het 0.1.
"Z.IJ.P."
sinds
1971 onderscheiden
naar de deelgebieden
Lelystad
en landelijk
gebied
Lelystad
(omvat
toekomstig
gebied Gemeente Dronten
en toekomstig
gebied
Gemeente Lelystad).

Tabel

J. Overzicht

bevolkingsgroei

Lelystad
Landelijk
Lelystad

Bron:
Het

1973

1974

6.154

7.799

9.869

3.379 18.105 22.243 28.196 34.441

6.620

aandeel

605

overzicht

liep

van

800

722

1975

896

t976

969

.1977

.060

Z.IJ.P.

de bevolking

terug

1977

van

van 7,0% eind

Als gevolg
van de voortgaande
aandeel
van de plattelandsbevolking

groei

van
vrij

Lelystad
zal het relatieve
snel afnemen
tot
2 à 3%

in 1985.
De gemiddelde
gezinsgrootte
in het landelijk
gebied
ligt
aanzienlijk
hoger
dan die in de kern Lelystad.
In vergelijking
tot het voorgaande jaar
vertoont
de gemiddelde
gezinsgrootte
wel een daling
(1976:
Lelystad
3,3 en landelijk
gebied 4,4.
1977: Lelystad
3,1 en landelijk
gebied
4,3).
Bij
de bevolking
van Lelystad
zijn
de leeftijdsgroepen
0-10
jaar
en 20-30 jaar
sterk
vertegenwoordigd;
de jonge
gezinnen.
In het landelijk
gebied
Lelystad
is de hieropvolgende
gezinsfase
(kinderen
10-20 jaar,
volwassen
30-50 jaar)
sterker
vertegenwoordigd.
2.

.079

8.404 10.59J J4.179 19.00J 23.2J2 29.256 35.520

het landelijk
gebied
in de totale
be1971 tot
3,0% in 1978.
Van de 1085 inwoners
in het landelijke
gebied
van het 0.1.
"Z.IJ.P."
woonden er op 1 december
1979 ongeveer
600 in het plangebied.

volking

1978

1972

466

Statistisch

J97J

1971

gebied

Totaal

sinds

Bevolkingsontwikkeling
Op basis
van een analyse
van de bevolkingscomponenten
geboorte,
sterfte,
vestiging
en vertrek
zou een raming
van de toekomstige
bevolkingsontwikkeling
moeten plaatsvinden.
Voor de bevolkingsontwikkeling
van Lelystad
zijnhier
verwezen
naar de taakstellende
prognoses
voor
Lelystad
als vermeld
in het structuurplan
voor Lelystad.
Volgens
deze taakstelling
kan Lelystad
uitgroeien
tot
een bevolkingsaantal
van ruim
100.000
in het jaar
2000.
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Als gevolg
van een te verwachten
geboorte-overschot
zal het bevolkingsaantal
in het bestemmingsplangebied
op korte
termijn
wellicht
nog iets
toenemen
om zich vervolgens
te stabiliseren.
Op langere
termijn
zal de
ook bij
de agrarische
bevolking
te verwachten
gezinsverdunning
leiden
tot
een afname van de gemiddelde
gezinsgrootte
en bij
een vrijwel
gelijk
aantal
gezinnen
leiden
tot
een afname van de bevolkingsomvang
in
het landelijk
gebied.
Dit effect
kan,
deels,
gecompenseerd
worden
door de vestiging
van nieuwe
inwoners
ten gevolge
van de verdere
ontwikkeling
van het gebied.
Te denken valt
aan uitbreiding
van het aantal
dienstwoningen
op de
landbouwbedrijven
en -instellingen,
in de recreatieve
sector
en nabij
het vliegveld
ofschoon
het daarbij
in het licht
van de mogelijkheden
die dit
bestemmingsplan
bied~
om marginale
aantallen
zal gaan.
In het algemeen
wordt
zoveel
mogelijk
vestiging
van personen
in de
wooncentra
voorgestaan.
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IV.

BESTAANSBRONNEN

De landbouw

a. ~.!g~~~~
Vrijwel
de gehele
oppervlakte
van het bestemmingsplangebied
heeft
een periode
van tijdelijk
landbouwkundig
gebruik
door de overheid
doorgemaakt.
In 1966 zijn
de eerste
bedrijven
in particuliere
exploitatie
uitgegeven.
Een klein
deel van de voor de landbouw
bestemde
gronden
is nog in staatsexploitatie.
Hoewel de geschiktheid
in Flevoland
voor
landbouw
van de grond relatief
wel enigszins
uiteenloopt,
kan toch worden
gesteld
dat over het
algemeen
de gronden
als zeer geschikt
kunnen worden beschouwd.
De
agrarische
bedrijven
worden hoofdzakelijk
als akkerbouwof weidebedrijven
geëxploiteerd
(figuur
11 en tabel
2). Van de uitgegeven
bedrijven
zijn
er slechts
enkele
die voor een deel van de hen toegewezen oppervlakte
landbouwgrond
een graslandverplichting
hebben en
dus kunnen worden
aangemerkt
als gemengde bedrijven.
Deze gemengde
bedrijven
komen alleen
in het gebied
ten noordoosten
van Lelystad
voor.
In dit
gebied
is eveneens
een aantal
weidebedrijven
gesitueerd.
De overige
weidebedrijven
komen voornamelijk
in de st~ook
tussen
de
Knardijk
en de Larserweg
voor,
waarbij
met name in het zuidelijk
deel van dit
gebied
relatief
veel weidebedrijven
voorkomen
(zie
fi-

guur 11).
In

verband

met

de tendens

tot

specialisatie

zijn

er

na

1970

geen

ge-

mengde bedrijven
meer uitgegeven.
In het plangebied
zijn
geen fruitteeltbedrijven
uitgegeven.
In het plangebied
is ook een aantal
bijzondere
landbouwbedrijven
gevestigd.
Het betreft
een aantal
landbouwonderzoeksinstituten
en
proefboerderijen,
een veredelingsbedrijf
en een zaadteeltbedrijf.
Nabij
de aansluiting
Larserweg-Rijksweg
6 is bovendien
grond uitgegeven voor
twee paardenentrainementen
en er zal mogelijk
ook een
paardenfokkerij
worden
gevestigd.
De gemiddelde
bedrijfsgrootte
van
landbouwbedrijven
bedraagt
in het

52.4 ha.

de tot
en met 1977 uitgegeven
plangebied
exclusief
de instituten
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Tabel 2.

AGRARISCHE BEDRIJVEN IN LANDELIJK GEBIED LELYSTAD NAAR BEDRIJFSTYPE EN GROOTTEKLASSE,T/M !!E !!ITGIFTE

Grootteklasse

akkerbouw

1.0 -

-

-

7
Z
7

4

17. 5~,

22.5 27.5 32.5 -

37.5' 42."S -

17.4
22.4

27.-4
32.4
37.4

42.4
47.4

47.5'- 51.4
52.5'

- 57.4

57.5- 62.4

62.5 - 67.4
67..5 - 72.4
72.5 - 77.4
77.5 - 82.4
82.S - 87.4
87.5 - 92.4
92.5 - 97.4
97.5 - 102.4

102.5 en groter
Totaal
Bron:

9

15
22
J
]4
4
~2
!5

-

-

voor

-

totaal

4

4

-

7
23
18
24
25
3
14
4
2

-

5

-

4
5

-

overig

5
6
7
9
3

-

;;..
~

-

schapenbedrijven

J

-

-

fruitteelt

1

-

2

1,14
Rijksdienst

gemengd weide
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-

-

-

-

-

6
4

158

de Ijsselmeerpolders.

In de gemiddelde
grootte van de bedrijven
is sinds
de aanvang van de
uitgifte
een duidelijk
stijgende
lijn
te zien.
Was in J966 de gemiddelde grootte
30.3 ha, in 1977 was dit
reeds
gestegen
tot 52.4 ha.
Op de akkerbouwbedrijven
vormen de hakvruchten
een belangrijk
deel van
het bouwplan
(ongeveer
47,2% van de totale
oppervlakte
bij
de inventarisatie
per J mei J977).
De hoofdgewassen
vormen de suikerbieten
(ca.
24,6%),
consumptieen pootaardappelen
(respectievelijk
can J4,8% en 5,7%) en
granen
(ca.
37,9%).
Bij
de granen
is de wintertarwe
het meest verbouwde
gewas.
De meeste bedrijven
zijn
in pacht
(70) of erfpacht
(73) uitgegeven.
Eén
bedrijf
is particulier
eigendom.
Een beperkt
aantal
bedrijven
(4) is niet
uitgegeven
maar wordt
door de
staat
geëxploiteerd
op een wijze
die overeenkomt
met die van particuliere
ondernemers.
Deze "bedrijven
in eigen
beheer"
dienen
ten behoeve
van beheer
en inrichting
op eigen
inzicht
en ervaring
berustende
bedrijfsgegevens
te verkrijgen.
De landbouwgrond
die aan de diverse
Rijksinstituten is toegewezen,
is over het algemeen
in materieel
beheer
uitgegeven
(figuur
12). Pas in Oostelijk
Flevoland
is de erfpacht
van belang
geworden.
In de eerste
uitgiftejaren
werd driekwart
van het aantal
bedrijven in pacht
en een kwart
in erfpacht
uitgegeven.
Het percentage
erfpacht
is geleidelijk
groter
geworden
en is nu ongeveer
60.
De bedrijven
uitgegeven
aan een Rijksinstituut
zijn
voornamelijk
aan
de oostzijde
van Lelystad
gesitueerd.
Deze bedrijven
onderscheiden
zich
qua karakter,
opzet
en bebouwing
duidelijk
van de normale
agrarische
bedrijven.
Het betreft
hier
de volgende
instituten:

3.l
-

Proefstation

-

Hier
vindt
praktijkonderzoek
plaats
betreffende
de ontwikkeling
toetsing
van nieuwe
systemen
in de rundveehouderij.
De bedrijfsvoering
zelve
is hier
eveneens
proefobject.
Instituut
voor Veevoedingsonderzoek
(I.V.V.O.)
met ca. 209 ha.
Bij
dit
schapen-,

voor

instituut
varkens-

stal.
voor

de Rundveehouderij

wordt
onderzoek
verricht
en mestkalverenbedrijf

"-

-

Instituut

-

Hier
wordt
onderzoek
gedaan
Centraal
Dierengeneeskundig

Vee'teeltonderzoek

betreft

hier

met

m.b.t.
Instituut

het

ca.

d.m.v.
en een

(I.V.O.),

Dit
instituut
is voornamelijk
fokdieren
voor de verschillende
- Proefstation
voor
de akkerbouw
Het

(P.R.)

voor

235 ha.

van rundvee
139 ha.

een toeleveringsbedrijf
onderzoeksinstellingen.
en groenteteelt
in

een proefbedrijf

de teelt

en

een rundvee-,
stofwisselings-

ongeveer

fokken
(C.D.I.)

206 ha.

en schapen.

van

steriele

de volle

grond.

van

akkerbouw-

en

tuinbouwgewassen.
De bovengenoemde
bedrijven
met een totale
oppervlakte
van ca.
1080 ha
zijn
alle
overheidsinstellingen
en vallen
onder het Ministerie
van
Landbouw en Visserij.
Ten oosten
van het proefstation
voor akkerbouw
heeft
de Stichting
voor
Plantenveredeling
(S.V.P.)
ruim 91 ha in gebruik.
Dit bedrijf
- even-

eens een overheidsbedrijf

-

houdt

zich

bezig

met het

kweken van nieuwe

rassen
in kassen
en op proefvelden.
Ten zuiden
van de instituten
ligt
tegen
de gemeente grens van Dronten
een veredelingsbedrijf
voor
landbouwgewassen
van de Nationale
Aan- en
Verkoopvereniging
voor Landen Tuinbouw
G.A. "Cebeco"
(ca.
135 ha).
Het
Instituut
voor Veevoeding
(+ 95 ha) is gelegen
aan de
Meerkoetenweg
ten zuiden !'De
vanSchothorst"
Lelystad.

-

Na 1976 heeft
nog slechts
incidentele
men vallen
een pluimveetoetsbedrijf,
de enige
"normale"
landbouwbedrijven.
b.

uitgifte
plaatsgevonden.
twee paardenentrainementen

Te noealsme-

~~-Q~~~~~~i!_Y!~_~~_1!~~Q2~~_i~_~~_!d!!~1~~!~2l2~!!_Y22!_~~~!1!~~
~~_~~_~2~~2~!!Y~!!!~h!~g~~_Y22!_~~_1!~~Q2~~_i~_~~_!d!!~1~~~!~21~~!!
De landbouwproduktie
in de IJsselmeerpolders
steekt
in vergelijking
met de rest
van Nederland
gunstig
af.
Dot is het gevolg
van verscheidene factoren.
In het algemeen
kan worden
gesteld
dat de landbouw
in de polders
t.o.v.
de rest
van Nederland
zich
onderscheidt
door:
- optimale
interne
en externe
produktie-omstandigheden.
Deze uiten
zich
in grote
kavelafmetingen
en een goede ontsluiting
en ontwatering
van elke kavel.
Bij
de verkaveling
van Oostelijk
Flevoland
is men uitgegaan
van
een blokverkaveling,
waarbij
de langwerpige,
rechthoekige
kavels
aan weerszijden
van de ontsluitingsweg
liggen.
De afwatering
wordt
hierbij
verzorgd
door de kavelsloten
tussen
de kavels
en een tocht
langs
de achterzijde
van de kavels.
Men is uitgegaan
van standaardkavels
van 1.000 m lang en 300 m breed.
Door de stijging
van de lonen
en de toeneming
van de mechanisatie
is later
overgegaan
tot
grotere
kavelafmetingen
(1.000
m lang en
450 m breed).
In het onderhavige
gebied
komen dan ook beide
kavelafmetingen
voor;
hoewel
de standaardkavels
van 1.000 m x 300 m duidelijk
overheersen;
- verhoudingsgewijs
veel
meer akkerbouw;
Zo is in de IJsselmeerpolders
ongeveer
gebruik
als bouwland
tegen ca. 40% in

90% van de landbouwgrond
in
overig
Nederland;
anderzijds
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komt maar 0.9%
ders voor;
- verhoudingsgewijs

van

het
meer

beid en machinekosten
- hogere
opbrengsten.

grasland
intensievere

in

Nederland
gewassen

in

de IJsselmeerpol-

(gewassen

die

meer

ar-

vragen);

De hogere
opbrengsten
zijn
in de eerste
plaats
te danken aan de betere kwaliteit
van de grond.
Waar in Nederland
soortgelijke
gronden
worden aangetroffen
- zoals
b.v.
in Zeeland
en op de Zuid-Hollandse
eilanden
- zijn
de natuurlijke
opbrengsten
echter
niet
veel
lager
dan in de polder.
Aangezien
een hoge produktie
mogelijk
is tegen de
"laagst
mogelijke
kosten"
is het netto-overschot
van de landbouw
in de Ijsselmeerpolders
zeer hoog.
De landbouw
in de polders
is door deze hoge produktie
van veel
grotere
betekenis
voor Nederland
dan de oppervlakte
doet vermoeden.
Om enig inzicht
te krijgen
in het ingewikkelde
patroon
van de landbouw in Nederland
is gekozen
voor een bepaalde
maatstaaf;
de S.B.E..
ofwel
de standaardbedrijfseenheid.
Aan de hand van deze maatstaven
is het mogelijk
de bedrijfsomvang
te meten.
Enkele
voorbeelden
zijn:
- akkerbouw:
aantal
S.B.E.
per ha. granen
3. consumptie-aardappelen 7.5.
grasland

- veehouderij:

suikerbieten
6.5.
per ha 1 S.B.E..

pootaardappelen
snijmais
per ha

9;
4. melk-

koeien
per dier
2.5.
jongvee
per dier
0.7.
Met deze maatstaf
is het mogelijk
om de - in mei 1973 - 169.000
staande
landbouwbedrijven
- globaal
in te delen
in grootteklassen.
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-

30 S~B.E.

28.000

bedrijven

30 -

90 S~B.R.

54.000

bedrijven

18.000

bedrijven

28.000

bedrijven

90 -

110 SfB.E.

be-

!

,

,,

1-10 .

150 S.B.R.

150 - 250 S.B.E.
30.000 bedrijven
I
250 S.B.E. ,n
meer 11.000 bedrijven
169.000

bedrijven

Het landbouweconomisch
Instituut
houdt
bij
het onderscheid
tussen
de grotere
en de kleinere
bedrijven
momenteel
de grens aan van 113
standaardbedrijfseenheden;
,at
is ongeveer
de grootte
waarbij
een bedrijf
bij
een moderne uitrusting
volledig
werk geeft
aan één man. Uitgaande
van een bouwplan
van 35% gr,an,
35% bieten,
20% consumptie-aardappelen
en 10% pootaardappelen
levett
het kleinste
akkerbouwbedrijf
in dit
gebied van de IJsselmeerpolde~s
nog ruim
170 S.B.E.'s
op, hetgeen
volgens
de normen van het L.E.I.
no, tot de grotere
bedrijven
behoort.
Een akkerbouwbedrijf
ter grootte
van~de gemiddelde
bedrijfsomvang
in dit
gebied
(50 ha, zie tabel
6) levertimet
genoemd bouwplan
ruim 256 S.B.E.'s,
waardoor
deze volgens
de L.E.I.-normen
tot
de categorie
met de grootste
bedrijven
behoort.
De ontwikkeling
van de bedr+jven
in Nederland
in de afgelopen
jaren
kenmerkt
zich door schaalvergroting,
arbeidsbesparing
en intensivering.
Tot 1970 betrof
de gemiddelde
jaarlijkse
vergroting
van de bedrijven
ca. 3 S.B.E.'s
per jaar.
Nadien
is de schaalvergroting
toegenomen
tot
4 à 5 S.B.E.'s
per jaar.
Hoe de landbouw
in het algemeen
zich
in de toekomst
zal ontwikkelen
is moeilijk
te overzien.
Voor de eerstkomende
jaren
(tot
1980) lijkt
de ontwikkeling
die thans
g~ande is een bruikbaar
uitgangspunt.
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Voor

de wat

langere

termijn

- bijvoorbeeld

10 à 15 jaar

huidige
trend
onvoldoende
basis.
Er zal dan meer
omtrent:
a. de ontwikkeling
van afzet
- en concurentiepositie,

inzicht

-

biedt
nodig

markt-

de
zijn

en

prijsbeleid;
de ontwikkelingen
buiten
de landbouw,
zoals
werkgelegenheid,
economische
groei,
zorg voor milieu
en natuur;
c. mogelijkheden
van produktiviteitsverhoging
in de landbouw;
d. de ontwikkeling
van de kostenverhoudingen
op langere
termijn.
Wel kan worden
opgemerkt
dat,
gezien
de gunstige
positie
waarin
de
landbouw
in Oostelijk
Flevoland
nu verkeert,
verwacht
mag worden
dat uit
oogpunt
van bedrijfsgrootte,
produktie-omstandigheden
en
opbrengsten
de landbouw
hier
ook op langere
termijn
gunstig
zal blijven afsteken
t.o.v.
de rest
van Nederland.
b.

2.

Overige

vestigingen

Van de overige
vestigingen
kunnen worden
genoemd de Flevocentrale,
viskwekerij,
enkele
vestigingen
op het vliegveld
en het graansilobedrijf
aan de Larservaart.
Deze bedrijven
hebben over het algemeen

de
een

dienstverlenende
functie.
Ook aan de recreatieve
objecten
in het plangebied
zijn
een aantal
arbeidsplaatsen
verbonden
(exploitatie
en beheer).
Een sterke
toename van het aantal
arbeidsplaatsen
in de toekomst
is
niet
te verwachten.
In de landbouw
bestaat
nog steeds
een dalende
arbeidsbehoefte.
Wel is nog een toename te verwachten
in de dienstverlenende
sector
(instituten),
in de recreatieve
sector
en nabij
het
vliegveld
waar nog mogelijkheden
voor bedrijfsvestigingen
zijn.
Op 31 december
1978 waren in het plangebied
in het totaal
naar schatting
ongeveer
870 arbeidsplaatsen
aanwezig.
De sectoren
landbouw
(ca.
300 arbeidsplaatsen),
openbare
nutsbedrijven
i.c.
de Flevocentrale
(207 arbeidsplaatsen)
en dienstverlening
(ca.
330) namen hiervan
het
leeuwendeel
voor hun rekening.
De arbeidsplaatsen
waren verdeeld
over
ca.

170 vestigingen.
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Hoofdstuk V.

RECREATIE EN NATUUR

Recreatie
~!8!!~!~!.!!

.1.

Voor de dagrecreanten
zijn
aanwezig.
Er zijn
voor hen

er vele
mogelijkheden
vele
voorzieningen

voor
getroffen

ontspanning
in de vorm
van visplaatsen
langs de oevers van de vaarten,
tochten
en randmeren,
picknickplaatsen,
wandelen fietsroutes
en ruiterpaden.
Bij
de aanleg
van visplaatsen
zijn
er zowel voorzieningen
getroffen
voor de individuele
sportvisser
als de visser
die er met zijn
gezin
op uittrekt.
Op en nabij
het vliegveld
zijn
mogelijkheden
aanwezig
voor het motoren zweefvliegen
en het parachutespringen.
In de omgeving
van het
vliegveld
is een terrein
aangelegd
voor autoen motorcross.
Van de bosgebieden
kunnen met name het Knarbos
en het Larserbos
worden genoemd.
In het Larserbos
is met name het gebied
rond de havenkom
ingericht
voor dagrecreatie.
De verbrede Larservaart
is uitgebreid
tot
een vijver
met zanden grasstranden,
heuvels
en eilandjes.
Dit bos
is eVeneens bedoeld
als uitloopgebied
voor de verblijfsrecreanten.
Nabij
Lelystad
is een zogenaamd natuurpark
in ontwikkeling
waar in hoofdzaak hoefdieren
en waterwild
in een voor hun zo natuurlijk
mogelijke
omgeving
zullen
worden
gehuisvest.
Dit natuurpark
kan een belangrijke
natuureducatieve
en recreatieve
funktie
gaan vervullen.
Naast de bovengenoemde
meer formele
recreatieve
voorzieningen
biedt
de polder
ook tal
van informele
recreatieve
mogelijkheden
waartoe
bijvoorbeeld
de mogelijkheden
tot natuurstudie,
toerrijden
en ook de lange

afs tandswandelpaden

,

de "Flevosporen"

kunnen worden

Ook het vliegveld
Lelystad
is als een recreatieve
schouwen.
Tenslotte
leveren
naast
bovengenoemde
bossen en beplantingen
een'belangrijke
bijdrage
recreatieve
mogelijkheden
in dit
gebied.
. 2.

gerekend.

trekpleister
te bebosgebieden
de overige
aan het totaal
van de

Y!!~!i!!~~!!!.!!

Voor

de verblijfsrecreatie

zijn

in

het

plangebied

diverse

terreinen

aangelegd.
In het Larserbos
zijn
door de Kampeervereniging
Muiderberg
en de
Stichtse
Bos en Heide
in totaal
400 vrijetijdswoningen
opgericht.
Deze
woningen
zijn
eigendom
van de leden van de vereniging
en de stichting.
De ANWB

heeft

in het

Larserbos

een oefenkampeerterrein

beginnende
kampeerders
zich vertrouwd
kunnen maken
tenten
en kampeeruitrusting.
Nabij
het vliegveld
Lelystad
is een kampeerterrein
voor beoefenaren
van de zweefvliegsport.~
2.

Natuurterreinen

(fig.

ingericht,
met

het

aanwezig

gebruik

waar
van

ondermeer

14)

Gedurende
de ontwikkeling
van het nieuwe
land komen biologisch
gezien
belangwekkende
stadia
voor.
In de aanvangfase
zijn
met name aantrekkelijke
milieus
voor vogels
aanwezig.
Zodra echter
de ontginning
een
aanvang neemt verliest
het gebied
voor een belangrijk
deel zijn
betekenis voor de diverse
vogels.
In het ontginningsstadium
worden met name
veel
roofvogels
zoals
torenvalken,
uilen
en vooral
kiekendieven
aangetroffen.
Ook komen er naarmate
de ontginning
vordert
meer zoogdieren
voor zoals
ree,
wezel,
hermelijn
en diverse
muizensoorten.
Met de komst van de landbouwgewassen
wordt
het aantal
nieuwe
plantensoorten
ook steeds
groter
(vogelmuur,
distels,
klein
hoefblad
en knopige

duizendknoop).

4~
Aan weerszijden
van de Larserweg
ligt
ten zuiden
van het Larserbos,
deels
binnen
het p1angebied,een
heggenlandschap,
"De Wildwallen"
genaamd. Op de met gras ingezaaide
restanten
van enkele
zanden k1eidepots
zijn
smalle
en brede heggen ingeplant.
Hierin
zijn
vooral
de
struiksoorten
meidoorn,
sle~doorn,
liguster
en hondsroos
opgenomen.
Door de aanwezigheid
van bode~
en hoogteverschillen
zal hier
in de
toekomst
een gevarieerd
en botanisch
interessante
begroeiing
ontstaan.
De heggen omsluiten
gras1anijpercelen
waarin
door verschillende
beheersmaatregelen
eveneens
een soortenrijke
vegetatie
mag worden verwacht.
De heggen zullen
in de toekpmst
nestgelegenheid
bieden
aan zangvogels.
Op geringe
afstand
van Lelystad
ligt
aan de Meerkoetenweg
het natuurterrein
"De Burchtkamp".
~
Haar doelstelling
is het verschaffen
van een aantrekkelijke
voedse1en broedbiotoop
voor kiekendieven.
Daarnaast
wordt
het terrein
gebruikt
aLS wetenschappe1ijk~
studiegebied
voor natuurbouw,
met name voor
de studie
naar de wisselwerking
die bestaat
tussen
akkerbouw
en natuurbouw.
Het broedgebied
bestaat
uit
een terrein
van ca. 96 ha, waarin
een tweetal met riet
begroeide
oude zuigerputten
gelegen
zijn.
Hierdoor
is een
droog en een nat terrein
ontstaan,
dat als broedgebied
door drie
soorten kiekendieven
(bruine,
blauwe
en grauwe)
werd aangenomen;
een uniek
verschijnsel
in Nederland.
Omdat het omliggende
terrei~
werd ontgonnen
en omgevormd tot
akkerbouwen stedelijk
gebied
is dirett
grenzend
aan het eigenlijke
natuurgebied
een voedselgebied
van ca. 5~ ha ingericht.
Hier wordt
getracht
met beh~lp
van daarvoor
aangepaste
akkerbouwmethoden
voedsel
aan deze stootvogel,
te bieden.
Naast

of niet

de specifieke

beplante

natuurterreinen

wegbermen,

I vaarten

is

het

landelijk

en tochten,

gebied

met

de erfbeplantingen

de al

en de

bossen van wezenlijk
be1ang!voor
de flora
en fauna.
Met name is gebleken
dat de randbeplantingen
a1s~gevolg
van de verscheidenheid
aan bomen
en struiken
erg rijk
kunnen zijn
aan vogels.
Tot de zangvogels
die zich
in de jonge
bossen hebben g~vestigd
behoren
als eersten
de fitis,
de
gras~c~s en de tui~f1~iter,
$evolg~
door v:le
andere
vogels,
zoa1~.de
spotVogel,
wintèrkon1.ng,
metel,
v1.nk en w1.e1ewaa1.
Naast de ta1r1.Jke
vogels
in de bossen en in h~t open veld komt er in het gebied
ook veel
lopend wild
voor,
zt>als haz~n,
konijnen
en reeën.~
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Hoofdstuk

VI.

TRANSPORTEN COMMUNICATIE

.~
De wegen in het onderhavige
gebied
zijn
te onderscheiden
in primaire,
secundaire,
tertiaire
en quartaire
wegen.
De primaire
wegen verbinden
de landsdelen
met elkaar.
De secundaire
wegen vormen in beginsel
de
verbindingen
tussen
de woonkernen,
terwijl
de tertiaire
grotendeels
fungeren
als verzamelweg
voor het verkeer
afkomstig
van de quartaire
wegen (figuur
15).
Van de primaire
wegen is het tracé
van Rijksweg
6 in uitvoering.
Deze
weg, die vanaf
de A 2 bij
Amsterdam,
door Almere
en langs
Lelystad
naar
Emmeloord
gaat,
vormt
de belangrijkste
verbinding
tussen
Noord-Nederland
en de Randstad.
In het gebied
van het bestemadngsplan
zal deze weg twee
aansluitingspunten
krijgen,
één bij
de Larserweg
en één bij
de Houtribweg.
De secundaire
verbindingsweg
tussen
Harderwijk
en Lelystad
wordt
gevormd door de Ganzenweg,
een deel van de Gooiseweg
en de Larserweg.
Het deel van de Gooiseweg
tussen
de Ganzenweg en de Larserweg
vormt
tevens
een onderdeel
van de secundaire
verkeersverbinding
DrontenHuiderberg
via Biddinghuizen.
Via de brug bij
Huizen
geeft
deze weg tevens een verbinding
met het Gooi en het landelijk
wegennet.
In het landelijk
gebied
vormt
de Rietweg/Vogelweg
- een tertiaire
wegde belangrijkste
bied van Oostelijk
voland.

verbindingsweg
Flevoland)

tussen
Dronten
en het centrale

(en
deel

het
van

landelijk
Zuidelijk

geFle-

De fietsverbindingen
in het plangebied
kunnen
grofweg
worden onderscheiden
in,
al dan niet
toeristische,
doorgaande
fietspaden
en recreatieve
fietspaden,
welke
niet
in de eerste
plaats
een verbindingsfunktie
vervullen.
De doorgaande
fietspaden
liggen
voor het overgrote
deel
naast
de tertiaire
en secundaire
wegen.
De recreatieve
fietspaden
liggen
hoofdzakelijk
in de boscomplexen
of in
landschappelijk/recreatieve
beplantingsstroken
in het agrarische
gebied.
2.

Openbaar

vervoer

Het openbaar
vervoer
in het landelijk
gebied
van de gemeente
wordt
verzorgd
door autobussen.
Vanuit
Lelystad
zijn
er via het landelijk
gebied verschillende
busverbindingen
met de omgeving
aanwezig.
Het betreft
de verbindingen
tussen
Lelystad
en Emmeloord
(via
Swifterbant),
Lelystad
en Harderwijk,
alsmede
Lelystad
en Kampen.
3.

Vaarwegen
De scheepvaart
in Flevoland
kan gebruik
maken van de hoofdvaarten
en
de randmeren,
zij
het dat het aantal
tonnages
beperkt
is (fig.
7). De
vaargeul
in de randmeren
is bevaarbaar
voor schepen
tot
1350 ton.
De
Hardersluis
vormt met een maximale
tonnage
van 600 echter
een beperking
voor de doorgaande
scheepvaart
met een groter
tonnage.
De hoofdvaarten
in de polder
zijn
te bereiken
via de schutsluis
bij
Lelystad
(Noordersluis,
max. tonnage
600) en de Kampersluis
bij Ketelhaven
(max. tonnage
eveneens
600).
Het aantal
passages
bij
de Noordersluis
bedroeg
in ]977 voor de beroepsvaart
3962 en de recreatievaart

557.

~2

Luchtverkeer
Ten behoeve van het luchtverkeer
is in november
1973 aan de Eendenweg
een luchtvaartterrein
opengesteld
voor het openbare
luchtverkeer.
Het luchtvaartterrein
is bedoeld
voo~ de "general
aviation"
(kleine
luchtvaart).
Deze "general
aviation"
omvat de sportvliegerij,
zakenluchtvaart,
landbouwluchtvaart
etc.
Een overweging,
die destijds
mede de plaats
van het luchtvaartterrein
heeft
bepaald
is de centrale
ligging
in Flevoland.
Het terrein
is slechts
4 km verwijderd
van een aansluiting
van Rijksweg
6. De afstand
tot de hoofdcentrumknoop
van Lelystad
bedraagt
slechts
7 km. Het terrein
heeft
een oppervlakte
van 125 ha en is voorzien
van
een grasmat,
waarop
ruimte
aanwezig
is voor
starten landingsbanen
met een lengte
van 1200 m. Op dit
moment zijn
twee banen van respectievelijk
800 en 900 m lengte
aanwezig.
Het maximum toegestane
gewicht
van de vliegtuigen
bedraagt
5700 kg.
Nabij
het vliegveld
zijn
vestigingsmogelijkheden
voor
luchtvaartgebonden bedrijven
aanwezig.
Sinds medio
1974 is er een luchtvaartbedrijf
gevestigd.
Ook dient
het Luchtvaartterrein
als thuishaven
voor een
vliegclub.
Het aantal
vliegbewegingeI\
is,
zoals
uit
tabel
3 blijkt
zeer snel
toegenomen. Naar verwachting
zal het aantal
vliegbewegingen
bij
de huidige accomodatie
en faciliteiten
van het terrein
in de komende jaren echter
minder
snel stijgen
en naar een zeker
verzadigingsniveau
toegroeien.
Tabel

3.

Overzicht

~~ar..

1973 (vanaf
1974
1975
1976
1977
5.

aantal

,

vlie

n.

al vliegbewegingen

19/

~.

31{12)

: ~"!~

1.171
32.337
51.528
66.948
77.290

Nutsvoorzieningen
De elektriciteitsvoorziening
wordt
in het onderhavige
gebied
verzorgd door de P.G.E.M.
te Arnhem.
De Flevocentrale
voorziet
via het
150 kv-onderstation
in de benodigde
stroomvoorziening.
Vanaf dit
onderstation
doorsnijden
een aantal
hoogspanningsleidingen
het landelijk
gebied.
Het betreffen
de 150 kv-leidingen
Lelystad-Harderwijk
en Lelystad-Zwolle.
Ten noorden
van de Gooiseweg
vindt
van het tracé
Lelystad-Harderwijk
een
aftakking
richting
Amersfoort
plaats.
Ten
zuiden
van Lelystad
loopt
het tracé
van de 380 kv-leiding
DiemenEns. Deze hoogspanningsleiding,
die een onderdeel
vormt van het landelijk
koppelnet,
heeft
g~en aansluiting
op het onderstation
bij
de
Flevocentrale
(fig.
17).
In de onlangs
verschenen
aanvullend
structuurschema
elektriciteitsvoorzieningen
wordt
de IJsselmeerkust
van het plangebied
genoemd als
mogelijke
vestigingsplaat$
voor een kerncentrale.
Bij
de huidige
stand
der technologie
kan nog geen afstand
tussen
kerncentrales
en bevolkingscentra
worden bepaald
die de veiligheid
van deze centra
garandeert.
Daarom is in de voorschriften
behorende
bij
het bestemmingsplan
e~n passage
opgenomen dat in het landelijk
gebied
van Lelystad
geen andere
dan fossiele
brandstof
mag worden
gebruikt
voor de opwekking
van elektriciteit.

SJ

Voor de telefoonverbindingen
van de telefooncentrale
Larsertocht.
De drinkwatervoorziening
wingebied
bij
Bremerberg
Hiervandaan
loopt
tevens
kelders
bij
Lelystad.

in

op het
Lelystad

platteland
wordt
en een hulpcentrale

in het gebied
vindt
plaats
in de gemeente
Dronten.
een lage druk hoofdleiding

gebruik
nabij
vanuit
naar

het

gemaakt
de
water-

de reinwater-

tertiaire

primaire weg

== primaire weg.
secundaire ~

tracé

weg

kwartaire weg (polderweg)

e

vliegveld

Figuur 15
e_t_mingaplln

18f1d81ijk.88bi8dL8Iyat8d ~Ite

Oostel'Jk FievoI8nd

2x per

1x per uur
1x per twee
lijnnr (Flevodienst)

Figuur 16
BestemmIngsplan
landelIJk08bi8d Lelysted ~It.

OosteliJkFiewland
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Bijzondere

doeleinden

In het plangebied
ligt
nabij
het vliegveld
Lelystad
een proefterrein
voor de brandbestrijding
waar diverse
blusmiddelen
en -methoden
worden getest.
Het terrein
is in gebruik
bij
het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
IJsselmeerpolders"
en een particulier
bedrijf
voor brandblusmiddelen.
Nabij
het vliegveld
zijn
nog enkele
bijzondere
vestigingen
op het gebied van de verkeersveiligheid
voorzien.
Zie hiervoor
ook hoofdstuk
IX
Mogelijk

toekomstige

2. Cultuurhistorische

ontwikkelingen.

objecten

Naast de eerder genoemde cultuurhistorisch
sten liggen
in het gebied nog een drietal
- de oude werkhaven aan de noord-oostzijde
Vo ge lwe

8...

- het Obsevatorium
de aansluiting
Deze

belangwekkende
bodemvondobjecten
van recente datum:
van de Knardijk
nabij
de

objecten

Robert
Morris
Swifterringweg

zullen

worden

dat recentelijk
- Houtribweg.

opgenomen

in

het

is

aangelegd

bestemmingsplan.

nabij

&2

Hoofdstuk
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VIII.

MILlEU-HYGIENISCHE

ASPECTEN

Afvalwaterzuivering
In bet onderhavige
gebied
vormen de landbouwbedrijven,
instituten,
recreatiecentra,
bet vliegterrein
en de woningen
nabij
de Flevocentrale
de belangrijkste
afvalwaterproducenten.
De landbouwbedrijven
werken
overwegend
volgens
bet principe
van aan
de grond gebonden
produktie.
Overschotten
aan mest en gier
zijn
dan
ook voorlopig
niet
te verwacbten.
De geproduceerde
mest wordt
weer
op bet land gebruikt.
Het buishoudelijk
afvalwater
van de landbouwbedrijven
wordt
na zuivering
in een septictank,
geloosd
op de kavelsloten.
Aangezien
deze lozingen
verspreid
door het gebied
voorkomen
is -,an een aanzienlijke
belasting
van bet oppervlaktewater
in de polder geen sprake,
te meer omdat het veelal
droge kavelsloten
betreft.
Het afvalwater
van de instituten
wordt
deels
via de rioolwaterzuiveringsinstallatie
van Lelyst~d
gezuiverd
en deels
via septictanks
op
open water
geloosd.
Het afvalwater
van bet Centraal
Diergeneeskundig
Instituut,
het laboratorium
,van het Instituut
voor Veevoedingsonderzoek en de kantoorruimten
van het Proefstation
voor Akkerbouw
en het
Proefstation
voor Rundveebouderij
alsmede
het laboratorium
van laatstgenoemd bedrijf
wordt
naar de zuiveringsinstallatie
van Lelystad
geperst.
Bij
de recreatiecentra
wordt
gebruik
gemaakt van biezenvelden
al of
niet
gecombineerd
met een compactinstallatie.
In het Larserbos
wordt
bet ~fvalwater
van de twee complexen
vrijetijdswoningen
en het dagrecieatieve
terrein
d.m.v.
compactinstallatie
en een rietveld
gezuiverd.
Ook hier
wordt
na zuivering
bet effluent
op
het oppervlaktewater
geloosd.
Voor de afvalwaterlozing
van het vliegveld
wordt,
omdat de te lozen
hoeveelheid
nog gering
is,
momenteel
gebruik
gemaakt van een opvangput
met overloop.
De put wordt
regelmatig
leeggehaald.
Het water
dat
via de overloop
de put verlaat
wordt
op het oppervlaktewater
geloosd.
Het geheel
betreft
ecbter
een voorlopige
voorziening.
Het huishoudelijke
afvalwater
van de woningen
nabij
de Flevocentrale
wordt
met dat van de woningen
van de viskwek~rij
via een septictank
geloosd
op de ringvaart
van de viskwekerij.
2.

Vaste

afvalstoffen

De vaste
afvalstoffen
van de woningen
nabij
de Flevocentrale
en de
vaste
afvalstoffen
van het ~.liegveld
worden via de reinigingsdienst
van het openbaar
lichaam
"Zdidelijke
IJsselmeerpolders"
afgevoerd
naar de vuilstortplaats
bij
Dronten.
Het vaste
vuil
van de recre~tiecentra
wordt
eveneens
via containers
afgevoerd
naar de vuilstortpllaats.
Van een aantal
agrarische
bedrijven wordt
het vaste
vuil
doolr het openbaar
lichaam
"Zuidelijke
IJsselmeerpolders"
verzameld
en afgevoerd.
De overige
bedrijven
verwerken
het vaste
afval
op eigen
ter~ein
of brengen
het zelf
naar de vuilstortplaats.
Nabij
Lelystad
is een plaats
aangewezen
voor een vuilnisstortplaats.
Het betreft
een bepaald
gede~lte
van het nog te realiseren
natuurpark.
Gezien de lange
tijd
van voorbereiding
en uitvoering
van dit
natuurpark is het een ideale
plek
om een gecontroleerde
stortplaats
in op te
nemen. Het inrichtingsplan
van het natuurpark
is dan ook zodanig
opgesteld
dat een optimale
verwerking
van de afvalstoffen
geïntegreerd
in
het natuurpark
mogelijk
is.
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MOGELIJKE TOEKOMSTIGEONTWIKKELINGEN

IX.

Algemeen
Met het droogvallen
van Oostelijk
Flevoland
in 1957 is een ontwikkeling
op gang gebracht,
die op dit
moment weliswaar
al in een vergevorderd
stadium
verkeert,
maar zeker nog geen eindstadium
heeft
bereikt.
De bestemming
en inrichting
van het gebied
is zover
voortgeschreden
dat de fase van ontginning
en tijdelijke
exploitatie
vrijwel
overal
achter
de rug is en min of meer definitief
grondgebruik
is gevestigd.
Met name in de infrastructurele
(wegenaanleg)
en recreatieve
sfeer
zijn
nog belangrijke
ontwikkelingen
te verwachten,
evenals
op en rond
het vliegveld
Lelystad.
Voor het overige
zal de nadruk
komen te liggen
op verdere
invulling
en
ontwikkeling
van bestaande
bestemmingen.
Het bestemmingsplan
zal in de eerste
plaats
deze bestaande
bestemmingen
vastleggen
en beschermen,
maar daarnaast
moet het ook ruimte
bieden
aan
toekomstige
ontwikkelingen.
In de eerste
plaats
gaat het daarbij
om ontwikkelingen,
waarvan
verwacht mag worden dat deze de eerstkomende
10 jaar
zullen
plaatsvinden.
Veel verder
strekt
de geldingskracht
van het bestemmingsplan
namelijk
niet.
Toch zullen
ook verder
in de toekomst
gelegen
ontwikkelingen
een
rol
spelen
en in ieder
geval
niet
geblokkeerd
mogen worden
in dit
bestemmingsplan.
In het volgende
wikkelingen
te

2.

Natuurlijke

zal per
verwachten

gegevens

aspect
zijn.

worden

aangegeven

welke

toekomstige

ont-

en bodemvonds~en

Het ontwateringsstelsel
in het gebied
is goed. De verkaveling
en ontsluiting
van de gronden
is voor de huidige
normen optimaal,
zodat
t.a.v.
deze factoren
de komende jaren
op enkele
detailplannen
na,
geen essentiële
ontwikkelingen
te verwachten
zullen
zijn.
Het onderzoek
naar de oudheidkundige
bodemvondsten
en de opgravingen
van de scheepswrakken
zal in de komende jaren
worden voortgezet.
Voor
de scheepswrakken
zal dit
veelal
inhouden
dat de bijzondere
bestemming
zal kunnen komen te vervallen.
3.

Bevolking
Met het voltooien
van de landbouwuitgifte
in 1976 is ook een einde
gekomen aan de relatief
sterke
groei
van de bevolking
in het landelijke
gebied.
In de toekomst
is ook geen opvallende
verandering
in de bevolkingsomvang
te verwachten.
Enerzijds
zal de algemeen
optredende
gezinsverdunning
(minder
inwoners
per woning)
een dalend
effect
op de bevolkingsomvang
hebben,
anderzijds
kan nieuwe
(dienst-)
woningbouw
bij
de agrarische
en recreatieve
vestigingen
voor enige
stijging
zorgdragen.
Al met al is het de verwachting
dat het inwonertal
van het landelijke
gebied
zich
ongeveer
op een niveau
van 1000 zal handhaven.

4.

Bestaansbronnen
In hoofdstuk
IV (bestaansbronnen)
is reeds gesteld
dat indien
op het
oude land de huidige
ontwikkelingen
in de landboUM zich
zullen
voortzetten,
verwacht
mag worden dat de landbouw
in het onderhavige
gebied
ruimschoots
zal kunnen blijven
concurreren
met de landbouw
elders
in
Nederland.
Met name uit
oogpunt
van bedrijfsgrootte,
produktie-omstandigheden
en opbrengsten
steekt
hier
de landbouw
gunstig
af.
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Grote veranderingen
in deze sector
zullen
volgens
de huidige
inzichten
dan ook niet
te verwachten
zijn.
Bij
de instituten
ten oosten
van Lelystad
is de uitbreiding
nog niet
voltooid.
Het ligt
echter
in de bedoeling
dat het merendeel
van deze
bebouwing
de komende jaren
zal worden gerealiseerd.
Het aantal
arbeidsplaatsen
zal hier
dan ook nog toenemen.
Verwacht
mag worden dat
hier
omstreeks
1980 ca. 700 A 800 arbeidsplaatsen
aanwezig
zullen
zijn.
Naast het aanwezige
luchtvaartbedrijf
zijn
er nabij
het vliegveld
nog
vestigingsmogelijkheden
voor luchtvaartgebonden
bedrijven.
Het gebied
van het vliegveld
valt
ook onder de S.O.L.-regeling
(Stimulering
Ontwikkeling
Lelystad)
waardoor
het mogelijk
is dat een bedrijf
onder bepaalde
voorwaarden
voor iedere
werknemer.
die in het bedrij
f werkzaam
is en die met het oog op de vestiging
in Lelystad
is komen wonen.
een
premie
wordt
uitgekeerd.
Als bijzondere
vestigingen
zullen
nabij
het vliegveld
Lelystad
in de
komende jaren
nog een verkeersveiligheidscentrum
(slipbaan
+ verkeersoefenterrein)
en een proefbaan
voor motorvoertuigen
(Rijksdienst
voor
het Wegverkeer)
worden
gerealiseerd.
Door de bestemming
van extra
ruimte
voor bijzondere,
veel
ruimtebehoevende.vestigingen
als deze zijn
in het beste~ngsplan
rond het
vliegveld
verdere
ontwikkelingsmogelijkheden
in deze sfeer
opgenomen.
5.

Recreatie
De aanwezige
recreatieve
voorzieningen
in Oostelijk
Flevoland
overtreffen
de behoeften
van de eigen
bevolking.
Veel van de recreatieve
voorzieningen
in het landelijk
gebied
zijn
aangelegd
in verband
met
het wijdere
ruimtelijk
kader waarbinnen
de inrichting
van Oostelijk
Flevoland
tot
stand
is gekomen en vanwege de technische
en fysische
mogelijkheden
binnen
het gebied
zelf.
In dit
kader
zijn
binnen
het plangebied
dan ook de mogelijkheden
opengehouden voor uitbreiding
van de verblijfsrecreatieve
terreinen
in het
Larserbos
en voor een kampeerterreintje
langs
de Lage Vaart.
Ten behoeve van de dagrecre~tie
zijn
reeds vele mogelijkheden
aanwezig
in de vorm van o.a.
strand,
visplaatsen
en bosgebieden.
Verdere
aanleg van dit
soort
terreinen
wordt
niet
verwácht.
Wél zal de inrichting
van deze terreinen
een verdere
ontwikkeling
kunnen doormaken.
Het natuurpark
nabij
Lelystad,
waarvan
de eerste
fase gerealiseerd
is,
zal in de nabije
toekomst
verder
ontwikkeld
en ingericht
worden.

6.

Natuurterreinen
Ten aanzien
van de specifieke
natuurterreinen
het onderhavige
gebied
geen uitbreiding
te
dacht
zal met name dienen
te worden gericht
en het beheer
van de bestaande
terreinen.

7. Transport

zal de komende jaren
in
verwachten
zijn.
De aanop de verdere
inrichting

en cotlKDUnicatie

Ten behoeve van de verkeers!bindingen is grond gereserveerd voor de
uitbreiding
van de bestaande wegen of de aanleg van nieuwe verbindingswegen. Bij de nieuw aan te leggen wegen betreft
het een primaire weg
over of langs de Knardijk en Rijksweg 10a. Eerstgenoemde weg zal, komende vanuit Harderwijk ov~r of langs de Knardijk via de dijk LelystadEnkhuizen als belangrijke
verbindingsweg fungeren tussen de Veluwe en
de kop van Noord-Holland.

~.
Rijksweg
]Oa zal een verbinding
vormen tussen
R.W. 6 en Zwolle
maar
kan extra
betekenis
krijgen
na aanleg
van de Markerwaard
als onderdeel
van de oost-westverbinding
tussen
Noord-Holland
en het oosten
van het
land.
Bij
de Larserweg
is ruimte
gereserveerd
voor de aanleg
van een tweede
rijbaan.
De mogelijkheid
bestaat
dat er in de nabije
toekomst
naast
het bestaande tracé
van de hoogspanningsleiding
Lelystad-Harderwijk
een tweede
tracé
van een ]50 kv-hoogspanningsleiding
zal worden
aangelegd.
Vanwege het vrij
groot
aantal
arbeidsplaatsen
aan de Runderweg
en de
huidige
indirecte
verbinding
tussen
Lelystad
en Dronten
via de bovengenoemde weg, de Swifterringweg
en de Dronterweg
zal de Dronterweg
worden verlengd.
Deze weg zal dan aansluiting
krijgen
op de Oostrand,
waardoor
een meer directe
verbinding
tussen
Lelystad
en Dronten
ontstaat.
Het nieuwe
tracé
is reeds op de kaart
aangegeven.
Als aanvullende
verbinding
tussen
Lelystad
en het landelijk
gebied
zal ter hoogte
van de Burchtkamp
een quartaire
weg over de Lage Vaart
naar de Meerkoetenweg
worden
aangelegd.
Tot op heden is de gemeente nog niet
aangesloten
op een spoorwegverbinding.
Wel is in het structuurplan
voor het stedelijke
gebied
van
Lelystad
een tracé
opgenomen voor de spoorwegverbinding
Amsterda~
Almere-Lelystad-Emmeloord-Groningen
alsmede
voor aftakkingen
in de
richting
van een eventuele
Markerwaard
en richting
Dronten,
Kampen,
Zwolle.
Deze tracés
zullen,
ofschoon
pas actueel
op langere
termijn,
in dit
plan worden opgenomen.
Het luchtvaartterrein
bij
Lelystad
kan in de toekomst
een verdere
ontwikkeling
doormaken.
Op het terrein
en daarbuiten
langs
de Eendenweg
zijn
mogelijkheden
voor
luchtvaartgebonden
bedrijvigheid
opgenomen.
Teneinde
de veiligheid
en de continuïteit
van het gebruik
van het
vliegveld
te verbeteren
wordt
het aanbrengen
van een lichte
baanverharding
overwogen,
wanneer
de oppervlaktegesteldheid
van het terrein
zoals
het nu aanwezig
is achteruit
gaat.
Het toelaatbaar
vliegtuiggewicht
zal beperkt
blijven
tot
5700 kg.
8.

Milieuhygiënische

ontwikkelingen

I
Voor het storten
van de vaste
afvalstoffen
van Lelystad
en dè gemeente
Dronten
wordt
momenteel
nog gebruik
gemaakt van de vuilstortplaats
nabij
Dronten.
Naar verwachting
zal deze stortplaats
omstreeks
1985
zijn
volgestort.
Omdat de verwerking
van de afvalstoffen
van Lelystad
elders
wordt
bemoeilijkt
door de grote
transportafstanden
en het nog ontbreken
van
een spoorlijn
is gekozen
voor een eigen vuilstortplaats
nabij
Lelystad
welke na afwerking
kan worden
geïntegreerd
in h«naastgelegen
natuurpark.
Bij
de dimensionering
van
met een mogelijke
regionale

het

vuilstort
funktie
in

terrein
is rekening
de nabije
toekomst.

gehouden
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Agrarische

X.

~TOELICHTI~_OP BES~NGEN

EN VOORSCHRIFTEN

doeleinden

De agrarische
doeleinden
zijn
ondergebracht
in 7 afzonderlijke
mingsplanartikelen.
De cultuurgrond
behorende
tot de akkerbouwhouderijbedrijven
heeft
de bestemming
MaRrarisch
Rebied
zonder

~I

gekregen.

ondergebracht

De erven
in

zijn

volgens

de bestemming

"agrarisch

bestemen veebebou-

de methode van de bouwpercelen
gebied;

bebouwingsklasse

I".

Omdat het mo~erne landbouwbedrijven
betreft,
die onder
zeer gunstige
produktieomstandigheden
kunnen werken hebben ze een voorsprong
op de
gemiddelde
agrarische
bedrijven
in overig
Nederland.
De verwachting
is dan ook dat er bij
deze bedrijven
gedurende
de periode
waarvoor
het
bestemmingsplan
is bedoeld
geen grote
wijzigingen
in de agrarische
structuur
zullen
plaatsvinden.
Wel is het mogelijk
dat de gemengde
bedrijven
gaan ontmengen
in de richting
van de weidebouw
of de akkerbouw.
Als basis
voor de grootte
van de bouwpercelen
is uitgegaan
van de bestaande
erfsituatie.
Indien
mocht blijken
dat de huidige
erfgrootte
niet
voldoende
mogelijkheden
biedt
voor een eventuele
uitbreiding
van
de gebouwen,
is de mogelijkheid
opengelaten
voor een uitbreiding
tot
een maximale
oppervlakte
van het erf van 1.5 ha voor veehouderijbedrijven
en I ha voor overige
agrarische
bedrijven.
De oprichting
van torensilo's
tot een hoogte
van 30 m is toegestaan.
Er is gemeend in dit
moderne
landbouwgebied
geen beperkingen
uit
landschappelijke
overwegingen
aan de bouw van deze torensilo's
te
moeten stellen.
Het merendeel
van de mogelijk
op te richten
silo's
is
bovendien
al gebouwd.
In het plangebied
is volgens
de voorschriften
voor de besteDIDing
"agrarisch
gebied
zonder
bebouwing"
en "agrarisch
gebied;
bebouwingsklasse
I"
het benutten
van de grond als opslag-stort-of
bergplaats
voor produkten
voorzover
die noodzakelijk
zijn
voor de uitvoering
van het agrarische
bedrijf
toegestaan.
Gemeend wordt
dat in het landelijke
gebied
de woningbouw
zoveel
mogelijk
voorkomen
dient
te worden.
Alleen
op die bedrijven
waar een tweede
dienstwoning
van essentieel
belang
wordt
geacht
voor een goede agrarische
bedrijfsvoering,
wordt
door middel
van een vrijstellingsbevoegdheid de mogelijkheid
opengelaten
voor het bouwen van deze woning.
Aan weerszijden
van de wegen in het plangebied
waarlangs
een agrarische
bestemming
mét bebouwing
voorkomt
zijn
de bebouwingsgrenzen
vastgesteld.
Deze bebouwingsgrenzen
geven de minimaal
vereiste
afstand
aan tussen
de op te richten
bouwwerken
en de insteek
van de wegsloot
langs
de be,

treffende

ontsluitingsweg.

Op de erven
is
het bouwperceel

een minimale
vastgesteld

afstand
van de bebouwing
tot de grens
ter bescherming
van de erfbeplanting.

van

De bijzondere
agrarische
vestigingen
in het plangebied
zijn
als afzonderlijke
bestemming
opgenomen
(artikelS
t/m 7).
Het betreft
de landbouwwetenschappelijke
en overige
agrarische
instituten,
die voornamelijk
ten oosten
van Lelystad
zijn
gevestigd.
Bij
de beste~ngsbepalingen
is als uitgangspunt
gehanteerd
dat gezien het onderzoekskarakter
een zo groot
mogelijke
ontplooiingsruimte
aan deze bedrijven
moest worden gegeven.
Slechts
ten aanzien
van de spreiding
van de bebouwing
over het totale
gebied
is een beperking
opgelegd.
Dit
geldt
echter
niet
voor het diergeneeskundig
toeleveringsbedrijf
van het Centraal
Diergeneeskundig
Instituut
(C.D.l.).
omdat het fokken
van steriele
proefdieren
een egale
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spreiding
van de bebouwing
over de kavels
noodzakelijk
maakt.
Voor
de bebouwing
bij
de overige
instituten
is eveneens
als bij
de gewone
agrarische
bedrijven
gekozen voor bouwpercelen.
Om ten behoeve
van het onderzoek
een zo groot
mogelijke
vrijheid
te
geven bij
het plaatsen
van de gebouwen ten opzichte
van elkaar,
is
gekozen voor een in vergelijking
met een normaal
agrarisch
bedrijf
groot
erf,
zij
het dat dé"bebouwen
oppervlakte
enigszins
wordt
beperkt
door een relatief
laag bebouwingspercentage.
Voor

de agrarische

ste1lDl1ing

nevenbedrijven

zoals

de graansilo

is

een aparte

be-

gekozen.

Als overgangsbestemming
tussen
natuurgebied
en agrarisch
gebied
is aan
een tweetal
terreinen
in het plangebied,
welke
respectievelijk
grenzen
aan het natuurgebied
"De Kievitslanden"
en "De Burchtkamp"
de bestemming "natuurwetenschappelijke
doeleinden
met beperkt
agrarisch
gebruik"
gegeven.
Op deze gronden
mag niet
worden
gebouwd en er is een aantal
voorschriften
op van toepassing
welke de bestaande
waarden
op d~ze gronden beschermen.
Deze voorschriften
hebben betrekking
op het scheuren
van grasland,
inbegrepen
in het bodemprofiel
en het aanbrengen
van permanente veranderingen
in de grondwaterstand.
Voor deze handelingen
zal
een aanlegvergunning
vereist
zijn,
waarbij
vooraf
de Natuurbeschermingsconsulent
van het Staatsbosbeheer
dient
te worden
gehoord
door burgemeester
en wethouders.
2.

Recreatieve

doeleinden

Bij
de recreatieve
bestemmingen
is onderscheid
gemaakt
in verblijfsrecreatie
en de meer bijzondere
bestemming
natuurpark.
Bij
de verblijfsrecreatie
zijn
een tweetal
categoriën
te onderscheiden,
t.w.
de terreinen
bedoeld
voor verblijfsrecreatie
van niet-permanente
aard
(kampeerterreinen)
en terreinen
voor verblijfsrecreatie
van meer
permanente
aard (kamphuisjes,
tweede woningen).
De kampeerterreinen
Vaart
ten oosten
In het Larserbos

van
zijn

zijn
gelegen
Lelystad.
een tweetal

bij

het

vliegveld

en langs

recreatiewoningcomplexen

de Lage
gevestigd.

Zoals
in de onderzoeksnota
reeds werd vermel'd
is een groot
deel van de
aanwezige
recreatieve
voorzieningen
van bovengemeentelijk
belang.
Om
een eventuele
toenemende
druk op het gebied
op te kunnen vangen zijn
in dit
besteumingsplan
nog mogelijkheden
opengelaten
voor verdere
ontwikkelingen
in met name de verblijfsrecreatieve
sfeer
in het Larserbos.
Voor de dagrecreatie
kunnen
in de reeds daarvoor
bestemde
terreinen
nog
meerdere
voorzieningen
worden aangebracht,
waardoor
de capaciteit
van
deze terreinen
zal toenemen.
Daarnaast
bieden
de bosgebieden
nog mogelijkheden
voor de dagrecreatie.
Recreatieve
bes tenuning

fietspaden
"bos".

zijn

apart

bestemd,

maar

maken

deel

uit

van

de

~
De bijzondere
recreatieve
bestelJuning
"natuurpark"
en "autoen motorcrossterrein"
nabij
het vliegveld
zijn
apart
bestemd
gezien
het eigen
karakter
ervan.
Een deel van het toekomstige
voltooide
natuurpark
heeft
de voorlopige
bestemming
vuilstortterrein
gekregen.
Het is de bedoeling
de delen
van het vuilstortterrein
die volgestort
en afgewerkt
zijn
tot
onderdeel
van het natuurpark
te maken en het
eigen
karakter
van deze terreindelen
passend
te benutten.binnen
het geheel van het natuurpark.
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3. Bos
Wat betreft
de gronden
die de besteJEing"bos"hebben
gekregen
geldt
als
uitgangspunt
niet
zozeer
de verschijnsnorm
alsweg
de functie
en de
daaraan
te verbinden
planologische
bescherming.
Dit
heeft
tot
gevolg
dat ook landschappelijke
beplantingsstroken
en extensieve,
van opgaande beplanting
voorziene
recreatieobjecten
als visplaatsen,
dagca~
pings
e.d.
de bestemming
bos hebben gekregen.
De bouw van een dienstwoning
en beheers gebouw is alleen
mogelijk
in
de omvangrijke
aaneengesloten
boscomplexen
van meer dan 100 ha.
4.

Natuurwetenschappelijke
In

het

doeleinden

besteDDDingsplan

is

het

terrein

"De Burchtkamp"

met

de bestem-

ming "natuurgebied"
opgenomen.
Bij
natuurterreinen
zal na de voltooiing
van de inrichting
het accent
voornamelijk
liggen
op het onderhoud
en beheer.
Daarnaast
zal onderzoek
ten behoeve van het natuurbeheer
in zijn
algemeenheid
een rol
kunnen
spelen.
Middels
gebruiksregels
en een aanlegvergunningsstelsel
wordt
bescherming
gegeven
aan het natuurlijke
karakter
van deze gebieden.
Ofschoon
bebouwing
in principe
is verboden,
kan vrijstelling
worden verleend
(gehoord
de Natuurbeschermingsconsulent)
voor de oprichting
van beheersgebouwen
en bezoekersaccommodatie.
5.

Cultuurhistorische

en archeologische

waarden

In het gebied
komen tal
van plaatsen
voor,
waar een scheepswrak
ligt
of resten
van prehistorische
nederzettingen.
Om de ligging
van deze
vondsten
ten behoeve
van het onderzoek
niet
te verstoren,
zijn
voorschriften
opgenomen die dat moeten voorkomen.
Afwijken
van deze voorschriften
is slechts
mogelijk
nadat
de gemeente
de Rijksdienst
voor het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek
heeft
gehoord.
Ten einde
de ligging
van
scheepswrakken
en archeologische
vindplaatsen
nader aan te duiden
zijn
per vindplaats
detailkaartjes
als bijlagen
in het bestemmingsplan
opgenomen.
Een drietal
cultuurhistorische
aparte
besteDIDing
"cultuurhistorisch
6.

objecten

van
object"

recentere
gekregen.

datum

hebben

een

Verkeersdoeleinden

De bestaande wegen of wegen-in-aanleg hebben de besteuming "weg" gekregen. Het onderscheid tussen de wegen qua belangrijkheid
is vastgelegd op het kaartblad
met de dwarsprofielen
en het overzicht van de
wegdwarsprofielen.
Voor de afstand van de eventuele bebouwing langs
de verschillende
wegen zijn in het plan minimum maten vastgelegd.
Een aantal nu reeds voorziene uitbreidingen
van het ontsluitingsstelsel of verleggingen zijn in het plan opgenomen. Het gaat daarbij o.m.
om een mogelijke
doortrekking
van de Meerkoetenweg naar de Knardijk
en een verlenging van de langzaam verkeersweg langs de Gooiseweg.
Voor de primaire wegen in het plangebied is de A 6 in uitvoering
en ook
als zodanig bestemd. De uitvoering
van RW IDa en de primaire weg over
c.q. langs Knardijk ligt nog zover in het verschiet dat in het plan
slechts middels een conserverende besteuuning "agrarisch
gebied zonder
bebouwing" de mogelijkheid
van de aanleg van deze wegen volledig
open
wordt gehouden. De huidige exploitatiewijze
van deze gronden middels
kortlopende contracten kan worden voortgezet.
Langs de A 6 is een"begeleidingszone
verkeersdoeleinden"
bestemd, waarin de aanleg van een landschappelijke
begeleiding van de weg en de
bouw van een wegrestaurant annex parkeerplaats
mogelijk is.

69.

De besteuming
"spoorwegdoeleinden"
is toegekend
de Zuiderzeespoorlijn
In de zogenaamde
Honzelijn
7.

aan de reserveringen
voor
richting
Kampen/Zwolle.

Luchtvaartterrein
Het vliegveld
aan de Eendenweg
is als een aparte
bestemming
opgenomen.
Het is bedoeld
voor de "general
aviation"
(kleine
luchtvaart).
Vanaf
dit
vliegveld
zijn
verschillende
activiteiten
mogelijk
(o.a.
sportvliegen,
parachutespringen,
zakenluchtvaart
e.d.).
Een mogelijke
uitbreiding
van het vliegveld
aan de westzijde
is in dit
plan ook reeds
als "luchtvaartterrein"
besteDkl.
Op gronden
met deze bestemming
is een aanlegvergunningenstelsel
van
kracht.

8.

Waterstaatkundige

doeleinden

De waterstaatkundige
werken
als sluizen,
bruggen,
gemalen,
dijken
bijbehorende
dienstwoningen
hebben de besteDBDing
"waterstaatkundige
einden"
gekregen.
Op deze gronden
is bebouwing,
die in het belang
de waterstaatkundige
doeleinden,
toegestaan.
9.

Doeleinden

van

openbaar

en
is

doelvan

nut

Ten behoeve
van de zuivering
van het afvalwater
van de recreatieterreinen in het Larserbos
is voor de bestaande
zuiveringsinstallatie
en het
biezenveld
een aparte
bestemming
opgenomen.
Ten behoeve
van de elektriciteitsvoorziening
zijn
twee bestemmingen
opgenomen,
te weten elektriciteitscentrale
en transformator.
De eerste
is een bestemming
ten behoeve
van de opwekking
van elektriciteit,
de tweede is een bestemming
ten behoeve
van de distributie
ervan.
Om veiligheidsredenen
zijn
de voorschriften
behorende
bij
de bestemming
"Elektriciteitscentrale"
zodanig
gesteld
dat opwekking
van elektrische
energie
inet behulp
van kernenergie,
zoals
aangeduid
in de "Kernenergiewet" uitgesloten
is.
10.

Bijzondere

doeleinden

Tot de bijzondere
doeleinden
kan in de eerste
plaats
de viskwekerij
ten
noorden
van Lelystad
worden
gerekend,
welke
apart
bestemd
is als "viskwekerij".
Nabij
het vliegveld
Lelystad
zijn
een aantal
gronden
bestemd
tot
"bijzondere
doeleinden
van handel
en nijverheid".
Op deze gronden
zijn
momenteel
reeds
gevestigd
een testbaan
ten behoeve van proefnemingen
met motorvoertuigen
en een brandblusoefenterrein,terwijl
de bouw van een verkeersveiligheidscentrum
(anti-slipbaan)
wordt
voorbereid.
Het is de bedoeling
dat middels
deze bestemming
mogelijkheden
worden gecreëerd
voor
toekomstige
soortgelijke
vestigingen
die gemeen hebben dat ze relatief
veel
minder
vergen
en moeilijk
op andere
bedrijventerreinen
zijn
in te passen.
Het bebouwingspercentage
is zeer laag gesteld,
alsmede
de maximale
bouwhoogte.
Dit
laatste
i.v.m.
de nabijheid
van het vliegveld.
.

Aanvullende
bepalingen
- Y!ii!!!!!i~_~!_~ii~!s!~s~~
Aan VTijstellingen wijzigingsbevoegdheid
bijv.
de plaats
van transformatorhuisjes
ning,
waterleiding
e.d.
veelal
moeilijk
ken deze bevoegdheden
het mogelijk
in

is dringend
behoefte,
daar
en gebouwtjes
voor gasvoorzieexact
te bepalen
zijn.
Ook mageringe
mate af te wijken
van het

