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Achtergrondinformatie Torenbosje 
 
Nadat de gemeente Dronten, samen met de provincie, het bij de Structuurvisie horende 
Ruimtelijk economisch ontwikkelingskader Oostkant Dronten op 19 april 2012 heeft 
gepresenteerd, heeft de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld het 
initiatief genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot ontwikkeling van het 
zogenaamde Torenbosje.  
 
Dit 7-hectare grote bosje bevindt zich langs de Elburgerweg, halverwege tussen Dronten en 
Elburg. Het bosje wordt al veelvuldig gebruikt door schoolgroepen (op heen/terugreis naar 
kamp e.d.) en losse recreanten om even te verpozen. Staatsbosbeheer (de eigenaar) heeft 
echter geen prioriteit om het bosje te onderhouden of van recreatieve voorzieningen te 
voorzien. 
 
Door de openstelling langs de spoorlijn  van het Hanzestrookfietspad in de zomer van 2012 is er 
een enorme toename van recreatieve fietsers in het gebied, dus ook meer fietsers die even 
stoppen bij het Torenbosje.  
 

 
Werkgebied ANV (geel gearceerd)  * Torenbosje 
 
Binnen de ANV is er met een groep agrariërs en bewoners tijdens verschillende sessies, 
gebrainstormd en geschetst welke wensen er vanuit de omgeving zijn. Erwin Zwaan, 
landschapsarchitect, heeft dit proces begeleid.  
 
Tijdens diverse gesprekken met o.a. Staatsbosbeheer, DLG en de gemeente Dronten is positief 
gereageerd op dit initiatief om voor het Torenbosje een schetsontwerp en visiedocument te 
ontwikkelen. Hierbij is de hoofddoelstelling om een aantrekkelijk recreatief rustpunt in het 
agrarische gebied aan de oostkant van Dronten te ontwikkelen.  
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Enerzijds door de historie ruimtelijk zichtbaar te maken. Anderzijds door korte verblijven voor 
passerende fietsers en automobilisten te faciliteren. 
 
 
Bij de uitwerking willen we het bosje recreatieve 
aantrekkingskracht geven door o.a. de verhalen te vertellen 
over het dorpje Abbert dat oorspronkelijk op deze locatie was 
gesitueerd en de in 1965 daar geplaatste olieboortoren. Door 
de geringe olieopbrengst is dit niet doorgezet. Er zal onderzocht 
worden of de boortoren op historisch verantwoorde wijze fysiek 
beleefbaar gemaakt kan worden, bv. door middel van een 
uitkijktoren. Dit zal gebeuren op het Torenveld, de open plek 
aan de Abbertwegzijde. Dit veld zal tevens natuurlijk worden 
ingericht. 
Voor het recreatieve rustpunt wordt een beschutte verblijfsplek 
voor 2 tot 30 personen aan de zijde van de Oudebosweg 
gecreëerd. 
 
 
Staatsbosbeheer heeft ter voorbereiding van deze gebruiksovereenkomst het achterstallig 
onderhoud in het bosje uitgevoerd, geheel conform de wensen en plannen van het 
visiedocument. Zo zijn de populieren op de kop geveld en zijn er walnotenbomen voor 
teruggeplaatst. Ook is het bospad weer begaanbaar gemaakt. 
 
Voor de uitvoering van alle plannen die genoemd zijn in het visiedocument, zullen ook de 
omgeving en andere vrijwilligers (maatschappelijke organisaties) betrokken worden. 
 
Voor de realisering van dit project heeft de ANV een stichting opgericht: Stichting Projecten 
Rondom Het Greppelveld. Deze Stichting beheert de met dit project gemoeide gelden en zorgt 
voor de uitvoering. 
 
Met de ondertekening van de overeenkomst op 23 mei 2014 vindt de overdracht plaats van het 
gebruik van het Torenbosje van Staatsbosbeheer aan de Stichting Projecten Rondom Het 
Greppelveld. Dit speciale moment is de start van de uitvoering van de werkzaamheden om het 
bosje betekenis te geven als recreatief knooppunt. E.e.a. is in samenspraak met de leden van de 
Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld tot stand gekomen.  
 
Mede dankzij een bijdrage van de Gemeente Dronten in het kader van de Strategische Visie 
Oostkant Dronten en een bijdrage van de provincie Flevoland voor de realisering van het 
Fietsknooppuntennetwerk kunnen de wensen van het gebied uitgevoerd gaan worden 
waardoor het Torenbosje 'zijn verhalen kan gaan vertellen'.  
 
Nadere informatie is te verkrijgen bij: R. Maerman, voorzitter van de Stichting Projecten RHG 
(06 50 47 42 53) of Coby Dekker-van den Berg, secretaris (06 22 064 874) 


