Jaarverslag 2016 Torenbosje
Inleiding
Het doel van de Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld is het stimuleren en realiseren van
projecten in het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld, die
vallen onder de doelstelling van de ANV.
Het bestuur heeft dit jaar toegewerkt naar de realisatie van de tweede fase genoemd in het
visiedocument van het Torenbosje, bestaande uit de inrichting van het Torenveld. Hiervoor wordt
een aanvulling op het visiedocument uitgewerkt. Door een officieel bezwaar zowel tegen de
Omgevingsvergunning van de gemeente Dronten als de Watervergunning van Waterschap
Zuiderzeeland van een aanwonende tegen de aanleg van de poel, loopt de uitvoering maanden
vertraging op.
Activiteiten
• jan/feb 2016: Er vinden regelmatig zaagdagen plaats om de grote boomstruiken om te zagen
• 12 maart 2016: Deelname aan de landelijke NL-doet dag. In totaal doen zo'n 40 vrijwilligers,
waaronder 4 jongeren van het AZC, de Lions-club, de Innerwheel-dames en enkele vaste
vrijwilligers mee. Zo wordt de bosstrook gekapt voor het 2de ponyweitje, worden de
bosranden langs de Elburgerweg verder opgeschoond, zwerfvuil verzameld en vlier langs het
bospad verwijderd.
• 31 maart 2016: Omroep Flevoland maakt met Gerard van Ommen opnames voor Natuur van
Boven. Hiervoor worden Vahid Dizdarevic namens Staatsbosbeheer en Coby Dekker als
voorzitter van de ANV en bestuurslid van de Stichting geïnterviewd.
• 1 april 2016: Bevestiging Fietskaart door burgemeester Aat de Jonge. Vergezeld van een 15-tal
fietsers, fietst de burgemeester de fietsroute van het Torenbosje en bevestigt de door de
gemeente Dronten tijdens de officiële opening van 27 juni 2015, geschonken fietskaart.
• 16 april t/m 5 mei 2016: Het Torenbosje wordt veelvuldig gebruikt als stopplaats tijdens de
Tulpenroute Dronten. Zowel de autoroute als de fietsroute gaan langs het Torenbosje.
• 27 juni 2016: Deelname aan de Beleef Rondom Het Greppelveld-dag (open dag), die jaarlijks
door de ANV wordt georganiseerd. Dit jaar doen 17 bedrijven/locaties mee. Vanaf het
Torenbosje zijn er ook 3 fietsroutes langs alle deelnemers gemaakt. In het Torenbosje kunnen
broodjes boven een heksenketel worden gebakken, een speurtocht door het bos worden
gedaan en vertelt Gert Talens het "Geheim van het Torenbosje", een spannend verhaal over
de geschiedenis van het bosje dat speciaal hiervoor is geschreven. Veel belangstellenden
worden verwelkomd. Helaas gooit het weer roet in het eten en begint het rond 13.30 uur te
regenen.
• vanaf mei 2016: Er wordt veel tijd gestoken in de Omgevingsvergunning (afgegeven 23 juni
2016), de Archeologische Toets en de Watervergunning (afgegeven op 3 november 2016).
Door officiële bezwaren van de fam. Graumans tegen de Omgevingsvergunning en de
Watervergunning loopt de realisatie van de poel vertraging op en zal op zijn vroegst in het
voorjaar 2017 kunnen plaatsvinden.
• 26 oktober 2016: De Commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek neemt de eerste
walnoten van het Torenbosje in ontvangst in de vorm van een (heerlijke) walnotentaart,
overhandigd door de voorzitter Rudi Maerman en Jan Toes.
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7 november 2016: Deelname aan de landelijke Natuurwerkdag; Onder het toeziend oog van
Herman uit de Bosch en Jeanette Stam van Staatsbosbeheer zijn een 10-tal vrijwilligers van
o.a. de ANV samen met 3 Afghaanse en 1 Somalische jongere uit het AZC aan de slag gegaan
om een paadje te maken ter afscheiding van de huttenbouwplaats, wordt de afrastering van
de ponyweitjes weer vrijgemaakt en worden de boomkransen van de notenbomen ontdaan
van gras.
13 december 2016: Voorzitter Rudi Maerman neemt tijdens het slotfestival van de Rabobank
Clubkas Campagne een cheque van € 560,84 in ontvangst. Dit bedrag is bijelkaar 'gestemd'
door de leden van de Rabobank Flevoland. Het bedrag zal gebruikt worden voor de
familiepicknickbank op het Torenveld.
Door het bestuur is dit jaar ook aandacht besteed aan de aanpassingen van de statuten (de
ANV Rondom Het Greppelveld is omgevormd tot een streekvereniging).

Uitvoeringen
• Ponyweitjes: Met hulp van vrijwilligers wordt ook het tweede ponyweitje gerealiseerd en
afgewerkt met een mooi hardhouten hek. De financiering hiervan is vanuit een private
stichting gekomen.
• Zaai- en maaiwerkzaamheden: Het Bospad, het Torenveld en de Kop worden regelmatig (zo
veel mogelijk machinaal) gemaaid c.q. geklepeld. In september wordt het gehooid ten
behoeve van de dieren van het Dierenpark de Scharrelberg in Biddinghuizen. De vrijwilligers
hiervan werken onder tropische omstandigheden aan een prachtige kwaliteit hooi.
• Fietsroute: Er wordt een begin gemaakt met een eigen fietsroute waarvan de start op de
parkeerplaats van het Torenbosje is; deze is op 1 april 2016 voor het eerst met de
burgemeester gefietst. Daarvoor wordt ook inzet gepleegd voor het verkrijgen van extra
'knooppunten' in het Fietsknooppuntennetwerk t.b.v. deze fietsroute.
Sponsoren en vrienden
Sponsoren: de gemeente Dronten, de provincie Flevoland, Gicom, Vos Potato Breeding en de
Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld.
Voorlichting en promotie
Facebook: de activiteiten in en rondom het Torenbosje worden ook gedeeld door middel van
www.facebook.com/hettorenbosje. Per ultimo 2016 heeft de pagina 135volgers.
Nieuwsbrieven: in april en oktober heeft de stichting 2 nieuwsbrieven verstuurd aan de leden van de
ANV/Streekvereniging, belangstellenden en media.
Media: in zowel de Flevopost, De Drontenaar, de Stentor, Nieuwe Oogst, BHZ als door Omroep
Flevoland is regelmatig aandacht geschonken aan de activiteiten in en rondom het Torenbosje.
Stichtingsbestuur
Samenstelling bestuur:
o Rudi Maerman, voorzitter
o Coby Dekker-van den Berg, secretaris
o Jannes Topper, penningmeester
o Annie Haverkort-Cortvriendt, algemeen bestuurslid
o Jan Toes, algemeen bestuurslid
Het bestuur wordt geadviseerd door Erwin Zwaan (landschapsarchitect) en Marja de Wilde de
Ligny (notaris).
Het bestuur van de Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld heeft 9 keer vergaderd.
Dronten, 2 februari 2017 vastgesteld en ondertekend.

