Lijnen
in het
landschap
Brede berm

In de ruimtelijke beleving van
Flevoland is de wegbeplanting
van groot belang.
Door de beplanting ontstaat een

onderverdeling van de polder.
En door het ontbreken van wegbeplanting wordt de openheid
juist versterkt.

Aanplant Neushoornweg 1948

Wegbeplanting
In de Noordoostpolder bestond oorspronkelijk het plan om de belangrijkste
wegen een zware beplanting mee te geven. Uit kostenoverweging zijn
uiteindelijk de beplantingsplannen sterk versoberd en hebben de meeste
wegen een lichte beplanting gekregen. Snelgroeiende soorten als populier
werden gebruikt om het open landschap te doorbreken.
In Oostelijk Flevoland wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
onbeplante boerderijwegen en de doorgaande wegen, zoals de Larserweg
en de Dronterweg. Dit zijn echte lanen geworden met dubbele rijen bomen
en brede wegbermen.
In Zuidelijk Flevoland deelt de Vogelweg het agrarische middengebied in
tweeën. Door de monumentale wegbeplanting valt deze weg van verre op.
Ook enkele andere doorgaande wegen, zoals de Gooiseweg en de Waterlandseweg zijn deels voorzien van wegbeplanting.
De A6 heeft een afwisselende beplanting, soms transparant, soms zwaar
aangezet.
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Onderverdeling van de polder door weg met bomen
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Wegbermen van Flevoland zijn rijk aan grassen. Afhankelijk van de grondsoort en het beheer krijgen ook
andere kruiden een kans. Maaien en afvoeren op
kalkrijke kleibodem levert in het voorjaar mooie gele
bermen op van bloeiende paardenbloemen. Op meer
zandige bodem levert dit beheer juist een hele bloemrijke berm op van allerlei verschillende planten.
Helaas vindt dit beheer niet overal plaats en gaat het
gras overheersen. Herstelprojecten hebben de laatste
jaren vooral op de zandgronden van de Noordoostpolder plaatsgevonden en zijn erg succesvol. Hier zijn
weer bloemrijke linten in het landschap ontstaan.
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Grote ratelaar keert terug in de bermen
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