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Het zijn drukke maanden geweest voor het bestuur van de stichting. Nadat wij van de 
zomer een schetsontwerp hebben laten maken voor de Beleef- en uitkijktoren voor het 
Torenveld, zijn wij aan de slag gegaan met de financiering hiervoor. Bij deze willen wij 
jullie graag een beetje bijpraten. 

		

Ontwerp Beleef- en uitkijktoren 	

Van 1965 tot 1968 heeft er een boortoren 
in het Torenbosje gestaan. Deze toren is 
ook de naamgever van het bosje. Graag 
wilden wij deze op historisch 
verantwoorde wijze terugplaatsen, maar 
omdat er in de tussentijd een 
elektriciteitsmast vlakbij de plek van de 
oorspronkelijke boortoren is geplaatst en 
deze heel erg hierop lijkt, hebben wij 
daarvanaf gezien. Jim de Valk en Erwin 
Zwaan ((landschaps)architecten van 
Bureau Erfhout) zijn aan de slag gegaan 
met een nieuw ontwerp. 
Hierbij komen zowel het oude 
(een boor met als 
materiaalkeuze roestig 
cortenstaal) als het nieuwe 
(licht transparant materiaal voor 
de trap en bordes) samen. Kinderen 
kunnen rondom de toren spelen en met 
de waterpomp water (verwijzend naar 
olie) oppompen dat langs de roestige 
boor vanaf 0 NAP (de hoogte van het 
bordes) naar beneden stroomt in het 

verdiepte deel waar stapstenen in de 
vorm van stobben worden geplaatst. Op 
de zijpanelen van het zitgedeelte, de trap 
en het bordes wordt de geschiedenis van 
de zeebodem, het water en het nieuwe 
land verbeeld. Kortom met de bouw van 
de toren wordt de transitie van een 
verwaarloosd en sociaal onveilig bosje in 
een mooie aantrekkelijke recreatieve 
verblijfsplek voltooid. 

Fonds Leefbaarheid 

Voor de financiering van dit geheel, 
waarbij ook een deel (her)inrichting 
van het Torenveld wordt 

meegenomen, hebben wij een aanvraag 
bij het Fonds Leefbaarheid van de 
provincie Flevoland gedaan. Hiervoor 
moesten wij echter 25% eigen 
cofinanciering inbrengen. Wij zijn 
bijzonder blij met de steun van de 
gemeente Dronten en het Coöperatie-
fonds van Rabobank Flevoland.  



	 	 2	 	
	

	
	

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“ 

Van beide partijen hebben wij € 10.000 
ontvangen. Daarnaast mogen wij als 
stichting zelf ook eigen middelen en 
arbeid inbrengen en daarmee was de 
aanvraag compleet en kon deze voor 1 
november jl. worden ingediend. 

Wij hopen uiterlijk medio januari te 
horen of onze aanvraag is goedgekeurd, 
spannend dus!  

Afscheid Rudi Maerman  

Met ingang van 1 
november jl. heeft 
onze voorzitter 
Rudi Maerman 
aangegeven zijn 
bestuurstaak te 
willen beëindigen 
wegens persoonlijke 
redenen. Rudi heeft vanaf 
de oprichting van de Stichting in 2013 de 
voorzitterstaak op zich genomen. Hij 
heeft mede richting gegeven aan de 
uitvoering van de werkzaamheden in het 
Torenbosje en aan de rol die het bestuur 
hierin heeft genomen. Rudi: hartelijk 
dank voor je inzet (en fijn dat je wekelijks 
(!) de prullenbak voorlopig nog wilt 
blijven legen 😉 ).  

Wij zijn in gesprek met een nieuw 
bestuurslid. Annie Haverkort-Cortvriendt 
heeft de voorzitterstaak overgenomen. 

Natuurwerkdag, 3 
november 2018  

Wat hebben we weer 
heerlijk gewerkt op 
de landelijke 
Natuurwerkdag. Dit 
jaar kregen de vaste 
vrijwilligers hulp van een delegatie van 
het Dronter Piratenkoor (met kleinzoon). 

Niet alleen is het paadje langs de 
huttenbouwplaats weer vrijgemaakt 
en voorzien van houtsnippers, maar 
ook is de 5-meter lange picknickbank 
op het Torenveld geplaatst! Met de 

afsluitende kop erwtensoep kon deze 
bank mooi worden ingewijd. 

Oproep vrijwilligers! 

Op zaterdagmorgen 16 maart gaan we 
weer aan de slag in het Torenbosje 
tijdens de landelijke NLDoet dag. 
Reserveer deze datum 
alvast – we kunnen 
weer vele jonge en oudere handen 
gebruiken! 


