Beleidsplan 2020-2025
van “Stichting Projecten Rondom het Torenbosje”

De Stichting Projecten Rondom het Torenbosje, in het vervolg kortweg “het Torenbosje” is
een stichting die in 2013 is opgericht om het 7 hectare grote bosje (gelegen halverwege tussen
Dronten en Elburg) beter toegankelijk en sociaal veiliger te maken.
Door veel inzet van vrijwilligers uit de omgeving van het Torenbosje is het bosje inmiddels
goed ontsloten en heeft het zich ontwikkeld tot een recreatief rustpunt.
Mede daarom wordt er door het stichtingsbestuur samen met omwonenden verder gekeken
hoe het Torenbosje haar maatschappelijke betekenis kan versterken in de omgeving, zijnde de
Oostrand van de gemeente Dronten.

Een stevige basis

Het Torenbosje vormt inmiddels een herkenbaar markeringspunt in het open polderlandschap
die aan kwaliteit heeft gewonnen. Om dit te behouden en te versterken is jaarlijks onderhoud
noodzakelijk. Tevens willen we de basis versterken met investeringen in een waterpomp die
de voormalige boortoren symboliseert en een prachtige speelplaats kan zijn voor kinderen en
gezinnen.
Het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers uit de nabije omgeving in samenwerking met
Staatbosbeheer (eigenaar van het Torenbosje) en IVN. Hiermee versterken we de beleving
van de natuur en vormt het een mooie kans voor natuureducatie.

Cultuurhistorie

Het Torenbosje vertelt meerdere verhalen. De komende beleidsperiode willen we meer inhoud
gaan geven aan die verhalen en ze ook via meerdere kanalen beschikbaar maken, met name
digitaal. Zo is daar het verhaal van de inpoldering en inrichting van Flevoland met het plan
om hier een dorp te stichten. Natuurlijk het bijzondere verhaal van de olieboringen in
Flevoland en het verhaal van de vliegtuigresten uit de Tweede Wereldoorlog met bijbehorend
familiedrama.

Ook willen wij ons verhaal verbinden met het verhaal van de vissers uit Elburg die door de
inpoldering hun eeuwenoude beroep moesten opgeven om vervolgens veel ander werk te
vinden juist in dit nieuwe land.
De zichtbaarheid van deze verhalen willen we versterken met investeringen in het Torenbosje
met name bij het informatiepunt en bij de waterpomp.

Sociale cohesie

Het Torenbosje stelt zich ten doel om in deze beleidsperiode extra activiteiten te organiseren
die de leefbaarheid en de sociale cohesie in de Oostrand van de gemeente Dronten versterken.
In de pioniersfase in de jaren 60 en 70 kende dit gebied een sterke cohesie tussen de bewoners
die samen een nieuw leven en een nieuwe maatschappij opbouwden. Nu bijna twee generaties
later zijn veel boerderijen van eigenaar en bestemming veranderd en is er minder sociale
samenhang. Nieuwe eigentijdse activiteiten zijn daarom gewenst. We streven naar activiteiten
die vooral ook de Oostrand verbinden met de dorpen Dronten, Biddinghuizen maar ook het
‘oude’ land en Elburg. We zoeken daarbij samenwerking met verenigingen in de beide
dorpen.
Tevens gaan we met inwoners in ons gebied in overleg over het versterken van de
biodiversiteit door aangepast beheer van de bermen en sloten in de Oostrand en daarmee het
versterken van de groenblauwe dooradering. Hiervoor is overleg en samenwerking nodig die
als zodanig de cohesie versterkt en tevens een maatschappelijk doel dient.
De Oostrand van Dronten is een mooi gevarieerd gebied dat samen met de Randmeren en de
Veluwe een geweldig recreatief gebied vormt. Als stichting Het Torenbosje willen we een
bijdrage leveren en initiatief nemen om naast de bestaande fietsknooppuntenroute meer
verbinding te maken tussen de recreatie en de agrarische activiteiten om op die manier te laten
zien hoe ieders voedsel gemaakt wordt.
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Jaarplanning 2020

Graffiti kunstwedstrijd voor het elektriciteitshuisje
Financiering vanuit het Geert Popkema Jeugdfonds

€ 2.135
€ 2.135

Door de Corona was het niet mogelijk om dit voorjaar de middelbare schooljeugd te bereiken
en hebben wij deze graffitiwedstrijd naar het voorjaar 2021 doorgeschoven.

Waterpomp (slaan bron, aanschaf en aansluiten) kosten:

€ 9.917,58

Financiering: eigen middelen

€ 4.417,58

Cofinanciering liquidatie Streekvereniging Rondom Het Greppelveld

€ 2.500

Cofinanciering Cöoperatiefonds Rabobank Flevoland

€ 3.000

Jaarlijks onderhoud (snoeien, maaien, klepelen loonwerker e.d.)

€

500

(zo veel mogelijk met vrijwilligers o.a. NLdoet en Natuurwerkdag)

Initiërende rol voor verbinding diverse agro/toeristische ondernemers om arrangementen aan
te bieden voor de Floriade 2022
Aanvraag doen voor financiering door de gemeente Dronten

Activiteiten vanuit liquidatiesaldo Streekvereniging Rondom Het Greppelveld
-

-

Kom over de Brug (was gepland 23 maart 2020, door Corona uitgesteld) – een
festival voor Elburgenaren en Drontenaren om meer begrip voor elkaar te krijgen
(financiering door gemeente Elburg (€ 1.500) en gemeente Dronten (€ 1.500), evt.
cofinanciering vanuit liquidatiesaldo)
Kerst voor iedereen – een initiatief vanuit Hanneke’s Pluktuin om ook voor eenzamen
een gezellige kerstmiddag/avond te organiseren (cofinanciering vanuit liquidatiesaldo)

Jaarplanning 2021

Aankleding waterpomp met o.a. bank (realiseren in 2021 als er voldoende middelen zijn)
Financiering o.a. vanuit Rabobank Clubsupport 2020

Uitkijk-/beleeftoren, aanvraag Fonds Leefbaarheid

was in 2019 € 153.313,43

(zal lager uitvallen omdat bepaalde elementen al gerealiseerd zijn)
Cofinanciering gemeente Dronten (reeds toegezegd en overgemaakt)

€ 10.000

Cofinanciering Cooperatiefonds Rabobank Flevoland (reeds toegezegd) € 7.000

Jaarlijks onderhoud (snoeien, maaien, klepelen loonwerker e.d.)

€

500

(zo veel mogelijk met vrijwilligers o.a. NLdoet en Natuurwerkdag

Activiteiten vanuit liquidatiesaldo Streekvereniging Rondom Het Greppelveld
-

Bustoer voor ouderen (i.s.m. Lionsclub Dronten) (was in 2020 niet mogelijk door
Corona), derhalve in 2021; toegezegde cofinanciering vanuit liquidatiesaldo € 600)
Bloeiende wegbermen en vogelnestkastjes langs fietspaden (cofinanciering vanuit
liquidatiesaldo)

Uitwerken initiatieven voor verbinding diverse agro/toeristische ondernemers om
arrangementen aan te bieden voor de Floriade 2022

Jaarplanning 2022 e.v.

Uitkijk-/beleeftoren, afronding werkzaamheden

Jaarlijks onderhoud (snoeien, maaien, klepelen loonwerker e.d.)
(zo veel mogelijk met vrijwilligers o.a. NLdoet en Natuurwerkdag)

Uitwerken rol en organiseren activiteiten om lokale ondernemers te verbinden

€

500

Bezoldiging bestuursleden

De bestuursleden van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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