Jaarverslag 2017 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 (thans Streekvereniging).
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. Door een officieel
bezwaar zowel tegen de Omgevingsvergunning van de gemeente Dronten als tegen de
Watervergunning van Waterschap Zuiderzeeland van aanwonenden tegen de aanleg van de poel,
heeft de uitvoering ruim 1,5 jaar vertraging opgelopen. Door het Waterschap Zuiderzeeland zijn op
20 juni aanvullende eisen opgelegd, waardoor het bestuur in overleg met Staatsbosbeheer heeft
besloten niet over te gaan tot aanleg van de poel en de plannen aan te passen. Door deze vertraging
is het niet mogelijk de aangepaste plannen te realiseren voor de einddatum van de verstrekte
subsidies door de gemeente Dronten en de Provincie Flevoland (1 september 2017). Op dit moment
is het nog onduidelijk of wij op een later moment kunnen rekenen op het niet gebruikte budget
(ongeveer € 23.000).
Activiteiten
• jan/feb 2017: Er vinden regelmatig zaagdagen plaats om de grote boomstruiken om te zagen.
• onze secretaris Coby Dekker is 1 van de 10 genomineerde voor de Groene Pluim, een initiatief
van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (de Markerwadden wint dit jaar deze
onderscheiding).
• 28 februari 2017: Hoorzitting Waterschap over de bezwaren van de fam. Graumans
(vernatting huiskavel) en Simmes (verhoging kans vogelgriep) tegen de poel. Als derdebelanghebbende zijn wij uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (zie ook 20 juni 2017).
• Begin maart wordt de eigen website: www.torenbosje.nl gelanceerd.
• 11 maart 2017: Deelname aan de landelijke NL-doet dag. In totaal doen zo'n 15 vrijwilligers,
waaronder 3 jongeren van het AZC, en enkele vaste vrijwilligers mee. Er worden struiken
geplant langs de 2de ponyweide en langs de randen van het Torenveld, er wordt zwerfvuil
verzameld en vlier langs het bospad verwijderd. Tevens wordt er een slagboom aan de kant
van de Abbertweg geplaatst. Later wordt er ook nog een bankje bij geplaatst.
• 5 april 2017 vertelt Gert Talens tijdens de overdracht van het onderhoud van het
vliegersmonument voor groep 7 van de basisscholen het verhaal van het neergeschoten
vliegtuig in de omgeving van het Torenbosje. Het is een indrukwekkend verhaal. Tijdens de
dodenherdenking op 4 mei is op uitnodiging van Gert, familie van de omgekomen
boordschutter aanwezig.
• 15 april t/m 6 mei 2017: Het Torenbosje wordt veelvuldig gebruikt als stopplaats tijdens de
Tulpenroute Dronten. Zowel de autoroute als de fietsroute gaan langs het Torenbosje.
• 20 juni 2017: Waterschap Zuiderzeeland stuurt een brief met aanvullende voorwaarden
(nieuwe nulmeting, opstellen monitoringsplan en verantwoordelijk voor aantoonbare
schade). Hierop besluiten wij samen met Staatsbosbeheer geen poel aan te leggen en in
samenspraak met de omgeving een nieuw plan op te stellen.
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28 augustus 2017: het kunstwerk annex groepspicknickplaats wordt besmeurd met vloeibare
braadboter en margarine. We krijgen veel publiciteit in kranten, omroep en op social media.
De gemeente Dronten schiet te hulp en maakt het kunstwerk schoon met heet water.
14 september 2017: Bijeenkomst met omwonenden en belangstellenden voor een nieuw plan
voor de inrichting van het Torenveld.
1 november 2017: Penningmeester Jannes Topper neemt tijdens het slotfestival van de
Rabobank Clubkas Campagne een cheque van € 410,68 in ontvangst. Dit bedrag is bij elkaar
'gestemd' door de leden van de Rabobank Flevoland. Het bedrag zal gebruikt worden voor
een informatiebord op het Torenveld.
4 november 2017: Deelname aan de landelijke Natuurwerkdag; Onder het toeziend oog van
Sake Bouma van Staatsbosbeheer zijn een kleine groep vaste vrijwilligers samen met 2
mannen uit het AZC aan de slag gegaan om het paadje ter afscheiding van de
huttenbouwplaats weer vrij te maken en wordt een deel van de genenbank gekortwiekt.
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
• 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 en gebaald
door Wilfried Groot Koerkamp.
• Fietsroute: In het najaar worden op initiatief van ons stichtingsbestuur nieuwe
fietsknooppunten bevestigd. Het Torenbosje zelf krijgt nummer 51 – alle aansluitende wegen
naar het Torenbosje krijgen ook een fietsknooppunt.
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 gedeeld door middel van
www.facebook.com/hettorenbosje. Per ultimo 2017 heeft de pagina 154 volgers.
Nieuwsbrieven: in februari en augustus 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. De
Lokale Omroep Elburg neemt in september een filmpje op over de achtergronden van 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 7 keer vergaderd.
Dronten, 8 februari 2018 vastgesteld en ondertekend.

