Jaarverslag 2021 Torenbosje
Inleiding
Het doel van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje is het stimuleren en realiseren van projecten in
het werkgebied van de voormalige Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld. Hierbij is met
name veel inzet gepleegd om de zaken uit het visiedocument voor het Torenbosje te realiseren.
Dit jaar zijn er – naast de gebruikelijke activiteiten - met name stappen gezet om tot een afronding hiervan te
komen: de bewegwijzering en informatieborden, de waterpomp met daaromheen de gemarkeerde voet van
de olieboortoren en de ontdekkings(speur)tocht voor jong en oud die een enorme boost aan het bezoek aan
het Torenbosje geven.
Activiteiten
• jan/mrt 2021: Er vinden regelmatig zaagdagen plaats om de grote boomstruiken om te zagen, de 2
nieuwe paadjes voor de speurtocht te maken en het Bospad weer ruimer te maken; ook maken we de
bodem van het verdiepte deel elzenvrij.
• 14 januari 2021: De rand langs de Elburgerweg wordt door Staatsbosbeheer flink aangepakt zodat er
een mooie kruidlaag kan ontstaan en het slootonderhoud goed mogelijk is.
• 30 januari 2021: We halen een aantal hele oude stobben vanaf de Oudebosweg naar het Torenbosje
om een stukje geschiedenis zichtbaar te maken.
• 2 februari en 7 maart 2021: Helaas weer grote afvaldumpingen op de parkeerplaats.
• 14 maart 2021: Dankzij een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank kunnen onder
andere de bruine toeristische bewegwijzeringsborden langs de Elburgerweg en de
fietsknooppuntenborden worden geplaatst.
• 31 maart 2021: We krijgen een officiële geocache.
• 10 april 2021: Een groep buurkinderen loopt als eerste de nieuwe ontdekkings(speur)tocht. Ook hun
meegekomen ouders zijn verrast door de leuke nieuwe paadjes en wetenswaardigheden.
• 16 april t/m 5 mei 2021: Tijdens de jaarlijkse tulpenroute is er een overweldigende belangstelling voor
het Torenbosje en dan met name de speurtocht die veel gelopen wordt. Een klein nadeel is dat de
prullenbakken daardoor ook vaker geleegd moeten worden. De gemeente Dronten lost dit snel op
door op 1 mei 2 grote eigen prullenbakken af te leveren.
• 22 april 2021: De 5000 A6-flyers voor gebiedspromotie worden goed ontvangen. Ze worden bekostigd
uit het liquidatiesaldo van de Streekvereniging Rondom Het Greppelveld waarover onze stichting het
beheer heeft gekregen.
• 27 april 2021: Onze zelf aangeschafte nationale vlag wappert voor de eerste keer ter gelegenheid van
de verjaardag van Koning Willem Alexander.
• 27 mei 2021: De Rotaryclub uit Elburg maakt een wandeling (speurtocht) door het Torenbosje naar
aanleiding van het artikel in het huis-aan-huis blad van Elburg.
• 28 mei 2021: NLdoet dag – vanwege Covid gaan we ‘s morgens met een groep dames van Innerwheel
aan de slag en ’s middags met een 10-tal andere vrijwilligers. De uitloop van de waterpomp wordt met
stenen gemaakt en houtsnippers worden gekruid. Omroep Flevoland maakt hier een mooi item van.
• 31 mei 2021: Het Geert Popkema Jeugdfonds stemt nogmaals in met uitstel van de Graffiti
kunstwedstrijd voor het elektriciteitshuisje tot (voorjaar) 2022.
• Mei/juni 2021: Aan beide zijdes van het Torenbosje hebben we nieuwe fietsknooppuntenkaarten (met
dank aan het Coöperatiefonds) geplaatst op de infozuilen. Hier staan ook de lokale ondernemers,
campings en restaurants op vermeld.
• 2 juni 2021: Wethouder Ton van Amerongen wordt rondgeleid door het Torenbosje om met eigen
ogen te zien wat er gerealiseerd is en wordt.
• Juni 2021: Er worden, onder voorwaarden, twee ontheffingen verleend voor het rijden met
pony’s/paarden in het Torenbosje.
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24 juli 2021: Onze ‘huisbaas’ Staatsbosbeheer in de personen van regiohoofd Wout Neutel en Herman
uit de Bosch komen op bezoek in het Torenbosje. Afspraken worden gemaakt over aanvullend
onderhoud door groepen vrijwilligers van SBB.
12 augustus 2021: Onze ‘buren’ worden persoonlijk huis-aan-huis uitgenodigd voor een rondleiding.
Zeer geslaagd met zo’n 30 verraste bezoekers die in kleine groepjes door onze bestuursleden worden
rondgeleid.
24 augustus 2021: De gemeente Dronten stemt in met de aangepaste bestemming van de
activiteitensubsidie van € 10.000 – deze moet voor 1 juni 2022 worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen
we onder andere de zitgelegenheid rondom de waterpomp afmaken en de parkeerplaats uitbreiden.
24 september 2021: Tijdens een inventarisatie opdracht over het beheer van het Torenbosje door
Nancy Kerpershoek van Staatsbosbeheer ontdekken we een vossenhol.
5 november 2021: De jaarlijkse Natuurwerkdag kent een kleine 20 vrijwilligers. Deze keer gaan
ongeveer 300 uitgestoken opslagstruiken naar de Bomenhub Burgerboerderij in Oosterwold. Zo
krijgen zij een 2de leven. De welbestede ochtend wordt afgesloten met eigengemaakte soep door de
clientjes van Hanneke’s Pluktuin. Nancy Kerpershoek, stagiaire van Staatsbosbeheer, zorgt voor extra
begeleiding van de vrijwilligers en voldoet zo aan haar stageopdracht.
14 november 2021: Van Rabo Clubsupport ontvangen we een mooie cheque van € 699,80 voor de
uitbreiding van speelmogelijkheden voor kinderen.

Uitvoeringen
• Maai- en andere werkzaamheden: Het Bospad, het Torenveld en de Kop worden regelmatig gemaaid
c.q. geklepeld en wordt het kunstwerk vrijgemaakt van onkruid. In de zomer en najaar wordt een en
ander gehooid en gebaald door Wilfried Groot Koerkamp. Jack Dekker verzorgt het handmatige
maaiwerk. Marck Jansen leegt regelmatig de 3 prullenbakken.
• Fietsroutes: Dankzij de nieuwe fietsknooppunten wordt het Torenbosje dagelijks bezocht door
fietsers, maar ook door passerende automobilisten. De fietsroutes staan op www.torenbosje.nl.
Sponsoren
Sponsoren zijn onder andere de gemeente Dronten, de provincie Flevoland, Gicom, Streekvereniging Rondom
Het Greppelveld en het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland.
Voorlichting en promotie
- Facebook: de activiteiten in en rondom het Torenbosje worden gedeeld op
www.facebook.nl/hettorenbosje. Per ultimo 2021 heeft de pagina 542 volgers, een verdubbeling in
één jaar. De website www.torenbosje.nl wordt ook regelmatig bezocht en kent een dagpiek van zo’n
80 bezoekers tijdens de tulpenroute (om de speurtocht te kunnen lopen via een QR-code en de
antwoorden te vinden).
- Nieuwsbrieven: in januari, maart en oktober heeft de stichting 3 nieuwsbrieven verstuurd aan de
leden van de ANV/Streekvereniging, belangstellenden en media.
- Media: in zowel de Flevopost, De Drontenaar, de Stentor, Nieuwe Oogst, BHZnet, LOE media, Elburger
huis-aan-huis, IVN, Mooi Flevoland, als door Omroep Flevoland is regelmatig aandacht geschonken aan
de activiteiten in en rondom het Torenbosje.
Stichtingsbestuur
Samenstelling bestuur:
o Annie Haverkort-Cortvriendt, voorzitter
o Coby Dekker-van den Berg, secretaris
o Jannes Topper, penningmeester
o Jan Toes, algemeen bestuurslid
o Piet Boer, algemeen bestuurslid
Het bestuur wordt geadviseerd door Erwin Zwaan (landschapsarchitect)
Het bestuur van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje heeft 6 keer vergaderd.
Dronten, 8 februari 2022 vastgesteld en ondertekend.

