Kom tot rust in het Knarbos
Het zijn parels in de polder; de kleine natuurgebieden die Het Flevo-landschap beheert
in onze jonge provincie. Het Knarbos is een van deze gebieden. Er wonen niet alleen
bevers, maar het is ook een van de beste plekken in Nederland om de wielewaal te
horen.
‘Je kunt hier wandelen en fietsen zonder andere mensen tegen te komen. Dieren zijn er
genoeg!’, zegt boswachter Merijn Kuiper enthousiast. ‘Het gebied heeft zich ontwikkeld
tot een broedvogelgebied. Er komen Rode Lijstsoorten voor, zoals de wielewaal, de
grauwe vliegenvanger, met daarnaast de boomkruiper, grote bonte specht, grote lijster,
houtsnip, kleine bonte specht en fluiter. Ook worden er roofvogels gezien, zoals de havik
en de buizerd.’
‘In Knarbos–West leven bevers. De dieren hebben aan de oostkant van de Beverplas een
dam gebouwd om het water op te stuwen. Wat verder naar het noorden hebben ze een
duiker dichtgestopt met takken en modder. Als je er in de schemering fietst, kan je ze
zien. Het is een kwestie van rustig wachten en je moet tegen de muggen kunnen’, lacht
hij.
‘Het Knarbos is aangelegd in 1974. Het gebied van zo’n 350 hectare was niet geschikt
voor landbouw’, vertelt de boswachter. ‘Het bos is aangelegd op een pleistocene zandrug
die een ondiepte in de toenmalige Zuiderzee vormde.’ Het gebied bestaat uit drie delen.
In Oostelijk Flevoland ligt het eigenlijke Knarbos en ‘De Stuifketel’. In Zuidelijk
Flevoland, dus aan de westkant van de Knardijk, ligt Knarbos-West. Ten noordwesten
daarvan ligt het Wilgenreservaat.
Het Knarbos is een typisch polderbos. Het gebied is verdeeld in verschillende vakken
met netjes op een rij geplante bomen staan. Soort bij soort. ‘Als je goed kijkt zie je dat
hier voornamelijk essen en populieren staan. De populieren zijn oud en verliezen takken
en de essen hebben last van essentakkensterfte.’
‘We zorgen voor dood hout in het bos. We geven hiermee de natuur de kans zich te
ontwikkelen. Dode stammen zijn het walhalla voor insecten, die weer worden gegeten
door vogels. Ook valt er hierdoor licht op de grond, waardoor en verjonging optreedt.
Begrazing zorgt er voor dat soorten zoals hazelaar, vlier en esdoorn kans krijgen de
concurrentiestrijd te winnen van brandnetel en braam.
‘Het mooie aan dit bos is dat je bijna nooit mensen tegenkomt. Er zijn geen bankjes en
uitpuilende prullenbakken, maar je vindt hier rust’, vertellen twee mountainbikers uit
Lelystad. ‘Bovendien is het leuk dat je zomaar oog in oog kan staan met een koe, een ree
of een vos. We luisteren altijd naar de naar de fluitende vogels. Ja, het is hier genieten!’
Het Knarbos staat in verbinding met de Oostvaardersplassen en Praambos aan de ene
kant en het Veluwe- meer/Wolderwijd/Veluwe aan de andere kant. Het is voor veel
dieren een belangrijke stapsteen in de polder. Het Flevo-landschap richt zich daarom in
de eerste plaats op het behoud en het ontwikkelen van natuur. Houtproductie en
recreatie zijn minder belangrijk.

Desondanks zijn er fiets- en wandelpaden te vinden. Er is een gele wandelroute, die rond
het begrazingsgebied van de Knarvennen gaat. Mensen kunnen er een ‘Op de
Kuierlatten’ wandeling maken en het bos wordt doorkruist door de LAW-route het
Pionierspad (rood/witte bordjes), een 200 km lange route van Steenwijk naar Muiden.
Daarnaast loopt de Swingolfbaan van de Meeuwenhoeve door een deel van Knarbos
Oost en is er een fietspad.

Langs het Pionierspad staan veertien kunstwerken, die tussen 2006 en 2009 geplaatst
zijn door de Kunstenaars Vereniging Flevoland in het kader van het project Nieuw
Verleden. De kunstwerken worden min of meer met rust gelaten, overgeleverd aan de
krachten van de natuur. De creaties groeien daarmee terug in het verleden, want ze
vervallen, raken overgroeid en lijken ouder dan ze feitelijk zijn. ‘Het Knarbos is, wanneer
je van rust houdt, een prachtig en interessant bos om te lopen en te fietsen’, besluit
Merijn.

