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Schokland, het vroegere eiland in de Noordoostpolder, issymbolisch voorhctgcvccht tussen
Nederland endezee. Het isook het eerste
Nederlandse monument dat doorde UNESCO
opdeWerelderjgocdli|5t isgeplaatst. Schokland
iscultuurhistorisch heel bijzonder. Het Schokkerbos. isvanwege de bodemopstandscombiunnes die elders in Nederland nauwelijks voorkomen, ecologischzeer waardevol. Omdat het bos
wordt bedreigd door verdroging hcejt 'Oranjewoud' in opdracht van beheerderStichting Flevolandschap een herstelplan gemaakt.
Het eiland 'Schokland' is in de laatste ijstijd ontstaan alseen oeverwal van de Overijsselse Vecht. Schokland werd het hoogste
punt in een drassige omgeving.Al 10.000jaar
geleden woonden er zwervendejagers, vissers
en later primitieve landbouwers. Inpolderingen hadden rond 1200geen succes en na 1400
werd Schokland een eiland, dat oorspronkelijk
veelgroter was dan nu. Erleefden honderden
mensen op woonterpen.Voorzeelui was Schokland een toevluchtsoord bij storm. Bij stormvloedrampcn gingen echter terpen en dijken
verloren. Debevolking moest zich terugtrekken op terpen aan de oostkant. Halverwege de
negentiende eeuw woonden er nog700 mensen,diegeteisterd werden door cholera. In
1859gafWillem III bevel tot ontruiming van
het eiland.
Na de drooglegging van de Noordoostpolder waren er gronden die minder geschikt
waren voor de landbouw. In dejaren 1951-15154
is bij Schokland een95hectare groot bos (loofen naaldhout) aangeplant op het deel waar
keileem in de ondergrond voorkomt: het
Schokketbos.Aanvankelijk was het bedoeld
voor de houtproductie, maar tegenwoordig is
het een bos met meerdere functies, waaronder
natuur en recreatie.

Het bos is tevens een leefgebied voor vele soorten amfibieën, kleine zoogdieren en vogels.
Met name het Essenbos op de keileem ten
oosten van deGestecntctuin is soortenrijk. Dit
betreft een open, nat bostype met een goed
ontwikkelde moslaag waarin soorten voorkomen die wijzen op een verhoogde afbraak van
organisch materiaal, zoals Mannetjesereprijs
(Veronicaofficinalis), Robertskruid (Geranium
robertianum),Pitrus (Jimcuseffiisus), Wolfspoot
(Lycopuscuropaciis),Duinriet (Calamagrostisepicjejos)en Knopig helmkruid (Scrophularia
nodosa) (Witjes, 1995).
In het Schokkerbos zijn onder meer het
Sneeuwzwammetje (Hygrocybevirgineavirginea),de GroteAatdster (Geastrumpectinatum) en
diverse parasolzwammen waargenomen. De
GroteAardster is zeldzaam. Dezesoort is vooral bekend van de kalkrijke duinen en komt
verder verspreid in het binnenland voor
(Nauta &Vellinga, 1995).DeGrote aardstet is
in de voorlopige Rode Lijst als potentieel
bedreigd opgenomen (Arnolds, 1989).
In totaal zijn circa 80soorten blad- en
levermossen aangetroffen in het Schokkerbos.
Hieronder bevinden zich soorten als Gewoon
etagemos (Hylocomniumsplendors) en Pluimstaartmos (Rhytidiadelplmstriquetrns).Beide
soorten mos zijn vrij algemeen in de Noordoostpolder (Touw &Rubers, 1989).Het Pluimstaartmos staat als kwetsbare soort vermeld op
de Rode Lijst (Siebeletal., 1992).
Van het voormalig eiland Schokland is het
Schokkerbos het belangrijkste gebied voor
vogels.Deafgelopen tienjaar heeft de vogelstand zich hier ontwikkeld m de richting van
een broedvogelgemeenschap van 'oud loofbos',
met soorten als havik, appelvink, glanskop,
grote bonte specht en boomkruiper.

Het toekomstige Schokkerbos
Waardevolle natuur
Schokland vormt binnen de provincie Flevoland een bijzonder clement, dat naast
belangrijke cultuurhistorische, geologische en
archeologische kwaliteiten ook natuurwaarden bezit. Wat betreft mossen en paddestoelen
ishet Schokkerbos van landelijke betekenis.
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Het Schokkerbos behoort tot de fysischgeografische regio van dezeekleigebieden (Bal
et.al., 1995). Voor het Schokkerbos zijn de
volgende natuurdoeltypen gehanteerd voor
het afleiden van het streefbeeld (zieook afbeelding 1):bosgemeenschap van zeeklei en bosgemeenschap van veen-op-klei.

Voor het biotische streefbeeld iseen relatiefhoog ambitieniveau aangehouden. Dit
streefbeeld kan waarschijnlijk pas opde langere termijn gerealiseerd worden. Het streefbeeld is toegesneden op de lokale omstandigheden van het Schokkerbos. Niet allebij de
natuurdoeltypen vermelde soorten worden als
doelsoort gehanteerd. Door het relatief kleine
oppervlakte van het bos zijn als doelsoorten
zoveel mogelijk soorten aangehouden die het
bos alsvoortplantings-, focrageer- ofrustgebied kunnen gaan gebruiken.
Tot het natuurdoeltype van de 'bosgemeenschappen vanzeeklei' behoort onder
meer het elzenrijk essen-iepenbos, dat zowel
voorkomt op de echte zeekleigronden alsop de
meer zandigc en lemige bodems. De bostypen
voor veen-op-klei bestaan onder meer uit het
clzen-eikenbos en het ruigte-elzenbos. Beide
bostypen komen in Nederland nauwelijks
meer voor.

Bedreigingen
Het Schokkerbos iseen relatiefhoog gelegen en intensief ontwaterd bossysteem. De
percelen waar de keileem aan de oppervlakte
komt zijn begreppeld. Degreppels monden
weer uit in diepe sloten die het bos doorsnijden.Alsgevolg van de intensieve ontwatering
en de relatief lage peilen in de omgeving van
het bos wordt het water snel afgevoerd. Hierdoor treedt verdroging op en worden potenties
voot natuur belemmerd. De te nemen maatregelen moeten dan ookeen zodanige werking
hebben dat het gebiedseigen water zoveel
mogelijk wordt geconserveerd.
Voor behoud en versterking van de
natuurwaarden in het Schokkerbos is onder
meer een hoge grondwaterstand een randvoorwaarde. In delen van het bos bestaat de ondergroei uit onder andere braam en brandnetel.
Deze soorten zijn indicatief voor het versneld
vrijkomen van voedingsstoffen zoals nitraat.
Dit proces wordt beïnvloed door telage grondwaterstanden. Het organisch materiaal (onder
andere veen)boven de grondwaterspiegel
wordt door zuurstoftoevoer afgebroken, waardoor de opgeslagen voedingsstoffen vrijkomen.
Door de afbraak van het veen treedt een
daling van het maaiveld in de omgeving van
het Schokkerbos op.Door peilwijzigingen die
deze maaiveldsdaling volgen treedt verdere
verdroging van het bos op. Eendeel van het
Schokkerbos bestaat uit fijnsparopstanden
waarin een achteruitgang van de vitaliteit is
geconstateerd. Eén van deaanwijzingen hiervoor isde aanwezigheid van de letterzettcr,
een bastkevcr.

Herstelplan
Gekozen isvoor een tweeledige oplossing:
viawaterhuishoudkundige aanpassingen en
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viaomvormingvandelenvanhetbos.
Omverdrogingtegen tegaanzijn sloten
in hetbosafgedamd en/ofminderdiep
gemaakt.Verderzijn deaanwezigegreppels
afgedamd ofgedempt.Insloten waardeze
maatregelen niet mogelijk waren,wordteen
hoger peilbereiktdoorhetplaatsenvaneen
stuw incombinatie metwateraanvoer.Deverhogingvandegrondwaterstand zal gefaseerd
plaatsvinden zodatdewortelstelselsdekans
krijgen omzichgeleidelijk aandehogere
grondwaterstanden aantepassen.Om tevoorkomendatinaangrenzende landbouwpercelenwateroverlastontstaat isplaatselijkeen
randsloot aangelegd.
Doorhethorstgewijze vellenvande fijnsparrenenhetaanplantenvaninheemseloofhoutsoortenwordende fijnsparopstanden
geleidelijk omgevormd totloofhout.Aangeziennaaldhout meerwaterverdamptdanloofhoutzaldezemaatregel,naastderealisatievan
eenmeergevarieerdebusstructuur,tevensleidentotminder wateropnameenmogelijk
hogere grondwaterstanden.
Kansrijke maatregelen
Derealiscringskansenvoor uitbreiding
vanruigte-elzenboseneenelzenrijk esseniepenboszijn hoog.Geziendekwaliteitvan
hetbeschikbare inlaatwater wordtvoldaanaan

derandvoorwaardedatergeenaanvoervan
sterkvervuild (hypertroof) wateroptreedt.
Metnamedeessenbossenopkeileem,veen
ofzavel/veenevenalsdeesdoornbossen op keileemzijn geschikt omtevernatten.Bijdempingvandesloten inhetSchokkerbos kan het
vochtigloofbostype zichhier inwestelijke
richtingverder uitbreiden.
Deaangetroffen bodemtypen buitenhet
keileem(voornamelijk kleiigveen)makende
omvormingnaarinheemsloofhout kansrijk.
Dezeboomsoorten dragen bovendien bijaan
eenbeterfunctioneren vanhetbostenbehoevevannatuurenrecreatie.Hetplaatselijk verwijderen vangroepenvanbomen(horstgewijzeomvorming) leverteenmaximalevariatiein
bosbeelden openzorgtvoorbehoudvanhet
microklimaatinhetbos.
Naast maatregelen diedeverdrogingvan
hetSchokkerbos tegengaanzijn erdoorhet
waterschapookmaatregelengenomendiede
aan-enafvoer vanwatermogelijkhedcn inde
omgevingvanSchokland verbeteren.
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