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akkerrand in omgeving het Torenbosje

Vo or wo or d
“Van uitdaging naar uitwerking”
Met trots presenteren wij u het visiedocument voor het
Torenbosje. Samen met omwonenden zelf aan de slag
met je eigen omgeving!
Wat is het leuk en leerzaam om met elkaar te kijken
hoe je een klein bosje betekenis kan geven: door te
duiken in de geschiedenis en dat te combineren met de
wensen van het gebied.
Op 11 januari 2012 brainstormden we met een aantal
leden van onze Agrarische Natuurvereniging (ANV)
Rondom Het Greppelveld onder leiding van een student
van de Christelijke Agrarische Hogeschool over mogelijke nieuwe activiteiten voor onze ANV. Wat zouden wij
als gebiedspartner – naast de bestaande activiteiten
als akkerranden en weidevogelbescherming - nog meer
kunnen doen/betekenen voor elkaar, voor het gebied
en voor haar bezoekers.

we met het bosje?” Dankzij een financiële bijdrage
van de gemeente Dronten was het mogelijk dit proces
professioneel te laten begeleiden door landschapsarchitect Erwin Zwaan.
Van onbetekenend bosje, zonder naam, weten we nu
dat er in het bosje in de zestiger jaren naar
olie is geboord. Graag laten wij u in dit visiedocument
onze plannen voor het Torenbosje zien.
Veel plezier en wij hopen u spoedig in ons bosje te
mogen verwelkomen!
Coby Dekker-van den Berg
Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Rondom Het
Greppelveld

Een van de geopperde ideeën was: “Kunnen we iets
met dat bosje langs de Elburgerweg tussen de Oudebosweg en Abbertweg?”. Het idee kwam vervolgens
echt in beeld toen de provincie Flevoland en de gemeente Dronten samen het Uitvoeringskader van de
Oostrand presenteerden op 19 april 2012. Dit in combinatie met de opening van het fietspad langs de Hanzespoorlijn in de zomer zorgden voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen.
Onze leden werden uitgenodigd om te brainstormen
van “Willen we wat met het bosje?” naar “Wat willen
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Inle iding
Beleef het bloeiende boerenland in Flevoland
Hoe prachtig is de natuur in Flevoland? Ervaar dat zelf
in de gemeente Dronten aan het Veluwemeer! Wij als
agrarische ondernemers genieten dagelijks van mooie
vergezichten en alles wat de natuur ons brengt. Dit
delen wij graag met u!
Daarom hebben wij, agrarische ondernemers, de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld opgericht. Samen met recreatieve ondernemers
en bewoners maken wij het gebied nóg aantrekkelijker
om te wonen, te werken én te recreëren. Wandel langs
bloeiende akkerranden en zie de rondvliegende boerenlandvogels.
Wat is ANV Rondom Het Greppelveld?
ANV Rondom Het Greppelveld is in 2010 opgericht en
telt op dit moment ongeveer 70 leden. Dit zijn zowel
agrarische ondernemers, recreatieve ondernemers als
bewoners van het gebied. Het werkgebied van Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld vindt u
in de gemeente Dronten aan het Veluwemeer.
Het is een prachtige plek in Oostelijk Flevoland, rondom het natuurgebied Greppelveld. Een gebied van
maar liefst 4.000 hectare. In het noorden begrensd
door de Hanzelijn, in het westen door de Hoge Vaart,
in het zuiden door de Bremerbergweg en in het oosten
door de Flevoboulevard en het Veluwemeer.
Wat wil ANV Rondom Het Greppelveld?
Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld
wil:

•
•
•
•
•
•

initiatieven nemen op het gebied van agrarisch
natuurbeheer en landschapsbeheer – bijv. bloeiende akkerranden;
agrariërs en bewoners uit het omliggende gebied
stimuleren om zich actief in te zetten voor het 		
natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving;
het agrarische en natuurrijke gebied toeganke-		
lijk en aantrekkelijk maken voor het publiek – 		
bijv. door wandel- en fietspaden;
het kenmerkende (half)open polderlandschap 		
versterken met functionele natuurlijke elemen-		
ten;
duurzame bedrijfsvoering stimuleren ter bevordering van de biodiversiteit;
fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan
met betrekking tot agrarisch natuur- en land-		
schapsbeheer.

ANV Rondom Het Greppelveld is aangesloten bij
BoerenNatuur, de koepelorganisatie van agrarische
natuurverenigingen in Noord Nederland. Daardoor vindt
uitwisseling plaats met andere ANV’s zowel op
provinciaal als landelijk niveau.
Wat doet ANV Rondom Het Greppelveld?
Gesprekspartner
De vereniging is gesprekspartner voor overheden (provincie, gemeente, waterschap) en andere partijen (o.a.
landschapsbeheer, provinciaal landschap) om activiteiten voor en in het gebied Rondom Het Greppelveld te
ontwikkelen.

Bloeiende Akkerranden
In totaal doet een 35-tal agrarische ondernemers in
het gebied mee met projecten rond akkerranden.
Akkerranden zijn stroken land variërend van 3 tot 12
meter breed ingezaaid met diverse mengsels gras,
kruiden en bloemen. Deze randen hebben verschillende doelen, waaronder plaagdierbestrijding, verbetering
waterkwaliteit, vergroten biodiversiteit en creëren van
een aantrekkelijk landschap.

Meer informatie over ANV Rondom Het Greppelveld
kunt u vinden op de website van de vereniging:
www.rondomhetgreppelveld.nl.

Kennis over boerenlandvogels delen
De ANV Rondom Het Greppelveld werkt samen met de
Vrijwillige Weide- en Akkervogelbeschermingsgroep
Dronten/Biddinghuizen. Dit is een groep vrijwilligers
die participeert in de vereniging om de kennis over
boerenlandvogels in Flevoland te verbeteren. In het
werkgebied beschermen zij o.a. in het voorjaar de nesten op de akkers en in weiden.
Wandelpaden
Wandelen langs bloeiende akkerranden en genieten
van boerenlandvogels. ANV Rondom Het Greppelveld
wil haar werkgebied toegankelijker maken voor bewoners en recreanten. De ANV stimuleert het aanleggen van wandelpaden en fietsroutes over en door het
landbouwgebied. Op 12 mei 2013 is de eerste officiële
route in het gebied geopend.
Beleef Rondom Het Greppelveld Dag 28 juni 2014
Op de laatste zaterdag in juni stelt een aantal ondernemers in ons gebied hun bedrijf open voor bezoekers.
Met de fiets of auto kunt u de bedrijven bezoeken.

website van de vereniging
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ligging project Torenbosje en begrenzing werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld

1.

De C ont e x t

Ruimtelijke context
Het Torenbosje is 7 ha groot en bevindt zich langs
de Elburgerweg, halverwege tussen Dronten en
Elburg. Het bosje ligt langs één van de grote
toegangswegen vanuit de Veluwe naar Dronten.
Deze toegangsweg, de Elburgerweg, doorkruist
de recreatieve oostrand van Oostelijk Flevoland.
Het bosje wordt daarom veelvuldig gebruikt door
schoolgroepen (op heen/terugreis naar kamp op de
Veluwe of in het Reve Abbertbos e.d.) en recreanten
om even te verpozen. Het Torenbosje is centraal
gelegen in de Oostrand en biedt daarom vanuit
zowel de Randmeren, de Flevoboulevard maar ook
voor Dronten, Biddinghuizen en Elburg een prima
gelegenheid om voor fietsers als tussenstop te
fungeren. Daarnaast is er door de openstelling langs
de spoorlijn van het Hanzestrookfietspad in de zomer
van 2012 een enorme toename van recreatieve
fietsers in het gebied.
Beleidscontext
In de Oostkant van Dronten liggen goede kansen om
zowel de economie als de natuur in samenhang te
ontwikkelen. Dit vanwege de gunstige ligging bij de
randmeren en - voor de natuur - de aanwezigheid
van kwelwater met een goede kwaliteit. Zowel de
gemeente Dronten als de provincie Flevoland zoeken
naar verbreding van het economisch draagvlak om
de vitaliteit van het gebied verder te versterken.
De provincie heeft de Oostrand Flevoland
benoemd als speerpuntgebied voor integrale
gebiedsontwikkeling. Gemeente Dronten heeft

in haar Strategische Visie Oostkant Dronten
(SVOD) invulling gegeven aan deze provinciale
beleidsambitie. Op 19 april 2012 heeft de gemeente,
samen met de provincie, het bij de Structuurvisie
horende Ruimtelijk economisch ontwikkelingskader
Oostkant Dronten gepresenteerd (zie bijlage).
Deze heeft een looptijd van 2012- 2018. In dit kader
zijn verschillende ontwikkelingen geschetst op het
gebied van recreatie en natuur. Ten aanzien van
het Uitvoeringsprogramma wordt ook als eerste
programmering de Gebiedsontwikkeling omgeving
Reve-Abbertbos genoemd met als onderdeel
recreatieontwikkeling.
De Agrarische Natuurvereniging Rondom Het
Greppelveld heeft in het kader hiervan het initiatief
genomen voor een ontwikkeling van het Torenbosje.
Samen met omwonenden en belangstellenden zijn
in een aantal sessies de wensen en doelstellingen
van het Torenbosje benoemd. Onder leiding van
landschapsarchitect Erwin Zwaan heeft dit proces
plaatsgevonden.
Voor 2014 heeft de gemeente Dronten een bedrag in
haar begroting opgenomen als cofinanciering voor diverse initiatieven. Voor de uitwerking van dit initiatief
willen wij gebruik maken van deze gelden.
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plangrens project Torenbosje

1.1

He t Tor e nb o sje

Staatsbosbeheer is eigenaar van het Torenbosje. In
het 7 ha grote bosje bevindt zich aan de zuidoost
zijde een open ruimte. Hier is vroeger ponyrijles
gegeven en heeft de olieboortoren gestaan. In dit
deel van het bosje staat een hoogspanningsmast. De
ruimte onder de hoogspanningsmast wordt gebruikt
voor een genenbank met voornamelijk wilgen.
Doordat deze genenbank regelmatig wordt gesnoeid,
blijft het bos daar laag wat ook een vereiste is onder
hoogspanningsleidingen.

rustpunt voor fietsers

populieren weide

genenbank onder hoogspanning

spechten in bomen

sociaal onveilig bosje

bos in volwassen fase

Het Torenbosje behoort tot een van de oudste
bossen van Flevoland. Het is kwalitatief gezien een
hoogwaardig bosje met veel variatie. Met name de
kern van het bosje is zeer mooi, de buitenranden
zijn door achterstallig onderhoud te zwaar en onvoldoende opgaand geworden.
Doordat er geen recreatieve voorzieningen zijn
in het bos, heeft het geen betekenis in het
(recreatieve) netwerk. Door het achterstallige
onderhoud en daardoor de beperkte sociale controle,
vinden er regelmatig ongewenste activiteiten
(afvallozing, nachtelijke ontmoetingen, drugshandel
e.d.) plaats.
Aan de westzijde van het bosje bij de ingang van de
Oudebosweg is door de omwonenden een prullenbak
geplaatst en wordt regelmatig zwerfvuil opgeruimd.
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Staatbosbeheer en werkgroep het Torenbosje gezamenlijk aan het blessen

1.2

De S t ic ht ing

De initiatiefnemer van dit project, de Agrarische
Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld, heeft
besloten om gezien de aansprakelijkheid en de
financiën die met dit project en mogelijke nog nader
te noemen andere initiatieven, gemoeid zijn, een
stichting op te richten.
Deze stichting Stichting Projecten RHG heeft als doel:
het stimuleren en realiseren van projecten in het
werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld, die vallen onder de doelstelling
van de ANV.
Om de betrokkenheid van de stichting met de
vereniging te borgen, worden de leden van het bestuur
benoemd met goedkeuring van de Agrarische
Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld.
De Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld is opgericht op 6 november 2013.
Eén van de bestuursleden van de ANV is tegelijkertijd
lid van het bestuur van de stichting.

Akkerranden 1
Akkerranden 2
Akkerranden 3

Weidevogels

Activiteiten
- beleef rondom het
greppelveld
- excursies
- presentaties
- .....

Stichting
Projecten RHG

Project
HET TORENBOSJE

Project
vervolg
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eerste gezamenlijke schets

1. 3

O pmaat naar he t plan

In het najaar van 2011 heeft een student van de CAH
een onderzoek uitgevoerd welke activiteiten de ANV
zou kunnen gaan ontplooien. Een van de ideeën was
om ‘iets’ met het Abbertbosje (Torenbosje) te gaan
doen. Het Uitvoeringskader van de Oostrandvisie van
de gemeente Dronten dat op 19 april 2012 werd gepresenteerd, gaf mogelijkheden, maar hiervoor moesten
wij wel zelf het initiatief nemen.
Hierna volgde overleg met eigenaar SBB, die positief
stond tegenover ons initiatief. Hierna zijn alle leden
van de ANV op 21 augustus 2012 uitgenodigd voor
een brainstormavond. Als belangrijkste punten worden
genoemd:
1. veiligheid moet zijn gewaarborgd
2. kleinschalig, dus geen grote recreatieve activiteiten
3. achterstallig onderhoud moet door SBB worden
opgepakt.

Vanaf maart 2013 vindt er regelmatig overleg met
de gemeente en SBB plaats om naast de inhoudelijke
afstemming ook duidelijkheid te krijgen over de financiële kaders.
De leden van de ANV worden in totaal drie keer uitgenodigd om - zoals afgesproken - op de hoogte te
blijven van de voortgang. Hierbij worden op 24 juni
2013 de plannen gepresenteerd, zodat deze op de Beleef RHG-dag van 29 juni naar buiten kunnen worden
gebracht.

Vervolgens wordt een werkgroep van een 10-tal
enthousiaste leden gevormd waarmee een aantal
schetssessies wordt gehouden. Een en ander gebeurt
onder leiding van Erwin Zwaan (landschapsarchitect).
Door een financiële bijdrage van de gemeente Dronten
kan onder zijn leiding tot dit visiedocument worden
gekomen.
Belangrijkste doel is om het bosje betekenis te geven
in de omgeving door de geschiedenis ervan te vertellen (ooit plaatsje Abbert, olieboortoren). Een en ander door middel van het creëren van een recreatief
rustpunt waarbij informatie wordt gegeven over deze
onderwerpen en haar omgeving.

Een deel van de werkgroep en nieuwe vrijwilligers

STICHTING PROJECTEN

15

.....dat kleine bosje dat veel te vertellen heeft!

2

His t oris c he c ont e x t

TIJDS PERIODE

Ecosysteem diensten
nu - .....

Recreatie
1980 - nu

WAT IS NU ZICHTBAAR

- akkerranden
- oprichting ANV

- recreatief rustpunt voor
auto en fiets

Productie landschap
1961 - nu

- Boortoren (1965-1968)
- akkers
- wegen & sloten

Ontwerptafel
1950 - 1961

- gepland dorpje ‘Abbert’
- gepland bos
- akkers

Zuiderzee
... tot 1957

-

‘rood’ vliegtuigje
pijpjes
net verzwaarders
kleilaag

Pleistoceen
7.000-5.000 V Chr.

- naamgeving
- oude boomstammen
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opgegraven boomstronk door agrarier in omgeving

p e rio de Ple is t oc e e n

7.0 0 0 -5.0 0 0 V C hr.

De namen van de wegen in de omgeving van het
Torenbosje wijzen naar deze periode in de geschiedenis. Er heeft toen een bos gestaan. Zo kennen we de
Oudebosweg en de Stobbenweg. In de ondergrond
worden ook nog vele oude boomstronken gevonden
die met name in de onderliggende veenlagen goed
bewaard zijn gebleven. Sommige agrariërs in de omgeving hebben met een kraan de boomstronken opgegraven omdat zij te veel schade veroorzaakten bij
de oogstwerkzaamheden. Soms dienen zij nu nog als
decoratieve elementen op het erf.

referentie van het oude bos in de pleistoceen periode

straatnaam verwijzend naar het oude bos in de pleistoceen periode
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Mosquito B Mk XVI, ML 979
In de nacht van 27 op 28 november 1944 om 18.38 uur steeg
de Havilland Mosquito B.Mk. XVI met registratie ML 979 op van
de RAF vliegbasis Little Staughton ten noordwesten van Belford
in Huntingdonshire. Het vliegtuig stortte neer. Hierbij kwam de
24-jarige Kitchen om het leven. Piloot Williamson wist zich per
parachute te redden en kwam in krijgsgevangenschap.

paal met rode vliegtuig nabij het Torenbosje

p e rio de Zuide r ze e		

..... t ot 1957

In de periode tot de drooglegging van Oostelijk Flevoland in 1957 was dit gebied Zuiderzee. Vanuit onder andere het stadje Elburg werd er volop gevist. Er
zonken regelmatig schepen, die teruggevonden zijn op
de landbouwakkers. Ook oude pijpenkoppen en netverzwaarders (stenen met een gat erin) zijn daar de
tastbare herinneringen aan.
In de Tweede Wereldoorlog stond er afweergeschut
van de Duitsers in Harderwijk omdat dit de aanvliegroute voor de Engelse vliegtuigen naar Duitsland was.
Vele vliegtuigen van de geallieerden werden daar
aan- en neergeschoten. Een van deze vliegtuigen, de
Mosquito B MK XVI, ML 979 stortte neer in de nabijheid van het Torenbosje. De blauwwitte paal met het
oranjerode vliegtuigje is hiervan het bewijs.

in de omgeving opgeploegde netverzwaarders en pijpenkoppen

kaart Zuyderzee
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vermindering van het aantal dorpen in Oostelijk Flevoland van tien naar vier, 17 juni 1959

p e rio de ont we rp t afe l

1950 - 1961

De eerste plannen van de inpoldering en afsluiting
van de Zuiderzee dateren van 1891 door dr.ir. Cornelis
Lely. Pas nadat het plan in 1918 door het parlement
per wet werd aangenomen, kon de toenmalig Dienst
der Zuiderzeewerken met de waterbouwkundige werken beginnen. De daadwerkelijke uitvoering begon in
1920 met de aanleg van een dijkje tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen, waarmee een begin werd
gemaakt van de afsluiting van de Zuiderzee.
Sinds die tijd hebben velen zich met de plannen bezig
gehouden en zijn er in de periode 1950 - 1961 diverse
ontwerpen voor Oostelijk Flevoland gemaakt. Hier waren destijds - net als in de Noordoostpolder 10 dorpjes gepland. Iedereen moest op loop- en fietsafstand
een dorp kunnen bereiken. Door de toename van het
autoverkeer en de schaalvergroting werd dit aantal teruggebracht naar 4 (Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Lelystad). Een van de oorspronkelijke dorpjes
‘de Abbert’ was gepland in de directe nabijheid van het
Torenbosje.

‘ Ontwerp gemeentelijke indeling Zuiderzee
IJsselmeerpolders’ , P.Takes 1950

verkavelingsplan, A.D. van Eck 1954

goedgekeurd verkavelingsplan, 1956
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p e rio de Pr o duc t ie land s c hap

1961 - nu

Vanaf 1961 werden de bedrijven in de omgeving van
het Torenbosje uitgegeven. Dit waren hoofdzakelijk
gemengde bedrijven van ongeveer 30 ha. Door
de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders was de
reden hiervoor dat de grond niet goed genoeg
was voor uitsluitend akkerbouw. Er lag dan ook
voor een periode van 9 jaar een zogenaamde
graslandverplichting op voor 1/3de van de oppervlakte
van het bedrijf. Na deze periode ontmengden de
bedrijven zich: de meeste agrariërs kozen voor de
akkerbouw omdat de prijzen van de melk toen minder
waren dan van de akkerbouwproducten. Ook drukte
de kosten van een werkman (een 2de man was
noodzakelijk op een gemengd bedrijf) zwaar op de
omzet van het gemengde bedrijf.
De opschaling en specialisatie van de bedrijven heeft
zich in de loop van de jaren verder doorgezet. Dit
resulteert erin dat nu in deze omgeving de helft van
de erven door particulieren (al dan niet met een nietagrarische tak) wordt bewoond.

1960

1971

2000
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In de omgeving van Dronten bevinden zich nog niet veel fietsroutes. Recent is de Airgunnersroute langs 2 vliegtuigwrakken in kaart
gebracht. Deze 21,6 km lange route voert over het nieuwe fietspad langs het Hanzespoor richting de Oostrand. Over de Oudebosweg en
Elburgerweg fiets je door het mooie afwisselende landbouwgebied terug naar Dronten. Halverwege de route bevindt zich het Torenbosje.
Een prima stopplaats!

p e rio de Re c r e at ie

198 0 - nu

Het Torenbosje is centraal gelegen in de Oostrand
van Dronten. Het ligt qua afstand in het midden tussen Dronten en Elburg, Biddinghuizen en Kampen, de
Flevoboulevard en het Reve-Abbertbos. Hierdoor leent
het zich uitstekend als recreatief rustpunt voor met
name fietsers. Maar ook voor automobilisten (zowel
zakelijk als recreatief) is het een prima plaats om even
te stoppen.
Over de Elburgerweg fietsen veel (school)groepen die
op kamp gaan in de Randmeerzone of op de Veluwe.
Het Torenbosje wordt dan veelvuldig gebruikt om even
te stoppen omdat ook volgauto’s er gemakkelijk bij
kunnen om te fourageren e.d.
Door de opening van het fietspad van Dronten naar
het Drontermeer -langs het Hanzespoor- zien wij een
enorme toename van het recreatief fietsverkeer. Zowel
vanuit Dronten als vanuit de Oostrand. Er ontbreken
echter punten om even te kunnen verpozen.

torenbosje als rustpunt

onderdeel van fietsnetwerk

recreatieve fietsers
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inzetten van natuurlijke plaagbestrijders

Ec o s ys t e e m die n s t e n

vanaf nu .....

De biodiversiteit in totaliteit loopt terug, niet alleen
in Flevoland maar wereldwijd. Door het Torenbosje te
verbinden met haar omgeving, kan dit een positieve
impuls aan de biodiversiteit in dit gebied geven. Akkerranden, bermen en sloten spelen samen met het
Torenbosje hierin een belangrijke rol. Ook wordt hierdoor de functionele agrobiodiversiteit (FAB) gestimuleerd: het stimuleren van de inzet van natuurlijke
plaagbestrijders in de landbouw.
Door de oprichting van de Agrarische Natuurvereniging
hebben agrariërs en burgers zich verenigd om samen
te werken aan een aantrekkelijker landschap, zowel
ecologisch als fysiek beleefbaar.
Het is de nieuwe tijd dat burgers en ondernemers zich
samen organiseren omdat zij zich verantwoordelijk
voelen voor hun eigen leefomgeving. Het samen werken aan de uitvoering van dit project is hiervan een
goed voorbeeld.

agrariërs rondom het Torenbosje

akkerrand

Als symbool van de samenwerking staat de uitvoering
van de groepspicknickplek met betonplaten. Dit is een
verblijfsplek voor de omgeving gecreëerd met door
agrarische ondernemers veel gebruikte betonnen (stelcon/precon) platen.

schimmels in ecosysteem
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varens in het Torenbosje

3

Hoofddoe l s t e lling

Tijdens de diverse (o.a. brainstorm- en schets)sessies
met de werkgroep hebben we als hoofddoelstelling
geformuleerd:

Het creëren van een aantrekkelijk recreatief rustpunt in het agrarische gebied aan de
oostkant van Dronten door:
1.

Betekenis te geven aan het bosje door de historie ruimtelijk zichtbaar te maken en
het verhaal te vertellen

2.

Het faciliteren van korte verblijven voor passerende fietsers en automobilisten

Daarbij hebben we ook een aantal randvoorwaarden
aangegeven. Deze luiden:
1.
2.

Het bosje moet sociaal veilig zijn door o.a. beter
onderhoud

Het bosje mag economisch geen belemmeringen
voor de omgeving geven. Hierbij moet zijn
voldaan aan de volgende criteria:
•
kleinschalig
•
niet commercieel
•
niet meer schaduw geven (op landbouw
		
grond), geen nadelige gevolgen ten aan		
zien van de waterhuishouding
		(afwatering)

Als subdoel hebben we geformuleerd dat er in een
deel van het bosje ruimte wordt gegeven voor een
paard/ponyvriendelijke inrichting.
Voor de uitwerking van de hoofddoelstelling hebben we gekozen:
1.

voor een beschutte verblijfsplek met uitzicht op
de polder, uitnodigend en visueel afwisselend

2.

om de boortoren op historisch verantwoorde
wijze fysiek beleefbaar te maken waarbij de
boortoren en de geschiedenis van het dorpje
Abbert het bosje recreatieve aantrekkingskracht
geven
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ontwerp Torenbosje

E

Nieuwe entree + Parkeren

P

Paardenparcours

T

Torenveld

O

Olieboortoren DRO-01

H

Hoofdpad

D

Dierenwei

K

Kunstwerk + picknicktafel

W

Walnoten in bloemenveld

G

Genenbank

4

V is ie ont we rp

Bos
In het bos zullen de boomvormers in de rand worden
verwijderd. Zo wordt het struweel teruggebracht voor
de vogels en insecten. Door het inzaaien van bloemen
en kruidenranden wordt de biodiversiteit nog verder
versterkt.
Het oorspronkelijke hoofdpad zal hersteld worden. Het
is een prachtig (wandel)pad dat begrensd wordt door
grote veldesdoorns. Deze boomvormende struiken zijn
bijzonder in Nederland.
Dit volwassen bos in het nog jonge landschap van
Flevoland, laat al een mooie bosontwikkeling zien. Vele
varens, bessen en schimmels zijn er en zullen zich
verder kunnen ontwikkelen.

In de jaren zestig en begin zeventig bevonden zich
kleine ponyrijbaantjes op het open veld. Hier kreeg de
plaatselijke jeugd ponyrijles onder leiding van de heer
Meerburg sr.
Voor de levendigheid zullen ook aan de Abbertwegzijde
kleine paardeweidjes worden gerealiseerd.

Torenveld
De openheid van het Torenveld wordt verder vergroot.
Daarnaast wordt de toegang aan de Abbertweg
afgesloten en wordt er een hoofdtoegang met
parkeerplaatsen aan de Oudeboswegzijde gerealiseerd.
Hierdoor neemt de sociale veiligheid van het bosje toe.
De genenbank zal grotendeels verplaatst worden,
zodat ook hier meer ruimte ontstaat. Een klein
deel onder de hoogspanningsmast zal gehandhaafd
blijven. Dit heeft 2 redenen: enerzijds mag er
onder hoogspanningsmasten geen hoge begroeiing
plaatsvinden en anderzijds kan de genenbank ook
educatief gebruikt worden.
Op het Torenveld zullen in eerste instantie de
contouren van de Olieboortoren zichtbaar worden
gemaakt. In tweede instantie zal deze zo mogelijk op
historisch verantwoorde wijze worden teruggeplaatst.
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Artist impression van kunstwerk en walnotenveld gemaakt door Andrew van Egmond

Nieuwe entree
Aan de Oudeboswegzijde komt een nieuwe ontsluiting
met 3 verharde en 3 onverharde parkeerplaatsen voor
auto’s en stallingsmogelijkheden voor groepen fietsers.
De populierenweide wordt omgevormd naar een
walnotenweide. Hier kun je walnoten oogsten en kan
een walnotenoogstfeest worden georganiseerd.
De verblijfsplek krijgt een mooie speelweide met
natuurlijke speeltoestellen. Daarnaast wordt een
bloemrijk grasland ingezaaid, dat zowel intensief als
extensief zal worden beheerd.
Het nieuwe landschapskunstwerk (in de vorm
van het logo van de ANV) wordt gemaakt van
gebiedseigen materialen (betonplaten). Deze plek
wordt een verblijfsplek voor (school)groepen.
Je kunt zowel luw zitten binnen deze ruimte, als

gebiedseigen betonplaten

aan aparte picknicktafels. Op deze tafels bevindt
zich een windroos zodat je je in deze open ruimte
gemakkelijk kunt oriënteren. Op de informatiepanelen
staat de geschiedenis van deze bijzondere plek met
verder informatie over o.a. de agrarische omgeving,
recreatieve activiteiten, de windenergie, de ANV
enz. Ook deze informatiepanelen zijn gemaakt van
betonplaten.

kunstwerk
- in vorm van logo ANV
- te gebruiken als verblijfs- en verzamelplek
- gemaakt van gebiedseigen betonplaten

walnotenoogstfeest
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Wie is Martijn Strijbosch:
Martijn vertelt: “Ik was van jongs af aan al werkzaam in het boerenleven. Nu wonen wij al weer ruim 8 jaar, samen met mijn vrouw
Petra en 2 zonen, op een erf van een voormalig akkerbouwbedrijf
aan de Oudebosweg.
Thans werk ik als ZZP-er met interim opdrachten voor Rabobanken
en Achmea/Interpolis (mijn voormalige werkgevers). Daarnaast
doe ik veel tuinonderhoud met eigen materiaal. Zo heb ik een John
Deere 855 met een maaidek van ca 2 meter, een klepelmaaier die
ook in verstek heggen kan snoeien en een oude Ford 4000 die op
speciale grasbanden voor een opraapwagen kan staan of waarmee
ik kan hooipersen.
Verder heb ik een cursus aanleg en onderhoud boerenerven en een
zeiscursus bij Landschapsbeheer Flevoland gevolgd. Mijn spuitlicentie heb ik ook, net als mijn VCA-VOL certificering.
Ik ben erg begaan met de leefbaarheid van onze omgeving. Zo heb
ik op eigen initiatief via Gemeente Dronten een rode prullenbak bij
het Torenbosje geplaatst voor het verzamelen van zwerfvuil, die ik
uiteraard ook regelmatig leeg.
Mijn droom/wens is dat het Torenbosje er netjes bij komt te liggen,
zodat het meerwaarde krijgt, niet alleen voor ons maar ook voor
anderen. Graag wil ik mij daarvoor inzetten!”

Martijn Strijbosch met zijn eigen materiaal

huifkar tijdens open dag

plaatsen prullenbak (2009)

5

O nde rhoud & G e bruik

De nieuw op te richten Stichting Projecten RHG zal
zorg dragen voor het beheer en onderhoud van het
Torenbosje. Hiervoor zal een contract met Staatsbosbeheer opgesteld worden.
Het oostelijk deel van het bosje zal pony/paardvriendelijk worden ingericht - hier kan dan net als in het
verleden de naburige pony/paardrijdende jeugd gebruik van maken.
Door de paardeweidjes aan de Abbertwegzijde wordt
de levendigheid van het bosje vergroot.
Ook zullen er meer activiteiten in het bos plaats gaan
vinden. Deze kunnen zowel een educatief als recreatief karakter hebben. Hierbij kun je denken aan: een
walnotenfeest, een energie-event (olie/wind/zon). Maar
ook activiteiten als ‘wie wonen er in het bos’ en een
bos-ontbijt. Hierbij kunnen zowel de directe omgeving als ook bewoners uit de dorpen, kinderen van de
scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
betrokken worden.
Hierbij is SAMEN het sleutelwoord.
De hiervoor benodigde financiële middelen (en aansprakelijkheid) kunnen door en via de Stichting lopen.

Bianca van Zutphen-Sabbé woont al bijna 3 jaar op een
boerenerf aan de Abbertweg 4 te Dronten. Daar doet zij, zo
zegt zij zelf ‘hippische activiteiten voor een breed publiek: van
ponymeisjes tot zorgvragenden die baat hebben bij omgang
met paarden en het buitenleven, paardenstalling en paarden
africhten. Eigenlijk alles wat je met pony’s en paarden kunt
doen.”
Voor Bianca zijn paarden een manier van leven. Zij heeft
veel zin om in het Torenbosje het subdoel, namelijk het
paard- en ponyvriendelijk inrichten van een deel van het
bosje, verder vorm te geven. Je kunt hierbij denken aan een
paardenparcoursje met natuurlijke hindernissen.
Zij ziet het Torenbosje als een prachtige aanvulling op haar
bestaande activiteiten. Het biedt heel veel kansen voor beide:
zowel het Torenbosje als haar bedrijf.
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2012

2012		

1e fase
gerealiseerd

ontwerp
gereed

start initiatief

2013

Start initiatief

2013		
1e fase
•
Groot onderhoud bos
•
Realisatie kunstwerk en voet boortoren
•
Realisatie parkeerpaatsen & ontsluiting
•
Herstelwerkzaamheden hoofdwandelpad
•
Omvormen populieren- naar walnotenweide
•
Inzaaien bloemrijke grasweide
•
Beheercontract met SBB gereed
•
Realiseren paardeweide

2014

2015

3e fase
gerealiseerd

2e fase
gerealiseerd

2016

2014/2015		
2e fase
•
Informatievoorziening gereed, zowel op de panelen als digitaal
•
Windroos op picknicktafel
•
Vergunningen
•
Verkenning olieboortoren
•
Torenveld, verkenningsschets en inrichting
•
Opstellen gebiedseigen educatief verhaal
•
Officiele opening met muziek en streekhapjes
•
Activiteiten, o.a. Beleef-dag
2015/2016: 		
3e fase
•
Voorlopig en definitief ontwerp Olieboortoren
•
Elektriciteitshuisje als kunstobject
•
Jaarlijks evenement met lokaal ondernemerschap
•
Uitbouwen activiteiten

6

Planning

1e Fase
In de eerste fase willen we de ruimtelijke basis voor
het Torenbosje realiseren. Een aantal noodzakelijke
ingrepen zijn dan gedaan (o.a. omvormen van het bos
door Staatsbosbeheer, realiseren nieuwe ontsluiting,
basis picknickvoorziening met parkeerplaatsen, basis
paardeweidje). Door deze ingrepen is het bosje sociaal veiliger geworden. Het is tevens toekomstproof en
door de basisvoorzieningen kan het direct ‘gebruikt’
gaan worden.

We laten een educatief gebiedseigen verhaal over
het Torenbosje opstellen. Dit wordt tijdens de officiële opening door een verhalenverteller verteld. Dit is
onderdeel van het educatieve programma om de jeugd
op een leuke manier kennis te laten maken met de
historie van dit gebied en alle facetten van het bos te
ontdekken (bv. genenbank).
Naast eigen inbreng willen we ondernemers en instellingen/maatschappelijke organisaties benaderen voor
(co)financiering.

Deze eerste fase willen we graag in 2014 realiseren. Voor deze eerste fase is een geldbedrag van
€ 44.550,- nodig en omdat het basisvoorzieningen
betreffen, hebben wij hierbij de financiering aan de
gemeente Dronten en Provincie Flevoland gevraagd.
Als cofinanciering brengen wij onze eigen arbeid (evt.
machines) in, naar schatting ongeveer 1.000 uur (incl.
opmaat naar het visiedocument) (zie onderbouwing
volgende blz.).

3e Fase
In de derde fase willen we tot het definitieve ontwerp
van de Olieboortoren komen. Ook onderzoeken we hoe
we het (oude) Elektriciteitshuisje aan de Oudeboswegzijde enerzijds historisch kunnen verankeren, anderzijds als eigentijds kunstobject kunnen neerzetten.
Door middel van een jaarlijks terugkerend evenement
willen we met lokale ondernemers het unieke karakter
van het bosje gebruiken en versterken. Het Torenbosje
is door zijn locatie en uitstraling een begrip - zowel
fysiek als digitaal - én voor jong en oud bereikbaar.

2e Fase
De tweede fase is de uitbouwfase: de infopanelen
moeten worden voorzien van informatie over o.a. de
geschiedenis en de omgeving. Daarnaast willen we
de digitale informatievoorziening (toekomstgericht)
opzetten. Ter oriëntatie komt op de picknicktafel een
windroos met gebiedseigen aanwijzingen. Ook willen we verkennen hoe we de olieboortoren historisch
verantwoord kunnen terugplaatsen. Daarnaast willen
we verkennen, tot een schets komen en de uitvoering
realiseren van een speelse multifunctionele inrichting
van het Torenveld, met o.a. natuurlijke heuvels en een
poel.

4e Fase
In de vierde fase willen we de Olieboortoren realiseren
en van het Elektriciteitshuisje een kunstobject maken, zodat het Torenbosje met het dan gerealiseerde
fietspad tussen de Elburgerweg en de Ellerweg (langs
de Oosterwoldetocht), een prachtige en aantrekkelijke
pleisterplek en knooppunt is in de Oostrand van
Dronten.
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