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1.                                         Brugproject

Doelstelling(en)
Realiseren van een brugverbinding voor voetgangers, fietsers en ruiters tussen het Wisentbos en het Lage
Vaartbos om deze twee bospercelen te transformeren naar één bos.

Waarom belangrijk?
-spreiding van de recreatieve druk
-vergroting van het toegankelijke areaal
-meer mogelijkheden voor recreatie, sport, natuureducatie en natuurbeleving

Wie en wat is nodig?
-politiek en maatschappelijk draagvlak
-investeringsbereidheid van overheid
-duidelijkheid over eigenaarschap en beheerverantwoordelijkheid
-sponsorbereidheid vanuit de samenleving (burgers en bedrijven)

Wat is al bereikt?
-er ligt een startdocument (conceptversie)
-positief standpunt van kernpartijen (ambtelijk niveau gemeente, Staatsbosbeheer, Waterschap, Provincie)
-unieke mogelijkheid om een tweede leven brug te realiseren (circulair bouwen), waardoor extra politieke en 
 maatschappelijke impact

Wat kan of moet anders?
-proces verder trekken richting bestuurlijke en politieke besluitvorming
-inwoners informeren en betrekken bij realisatie van de brug

Planning

Bestuurlijke trekker Stefan

2.                                         Bostheater

Doelstelling(en)
Realiseren van een voorziening met benodigde faciliteiten voor culturele activiteiten in de open lucht

Waarom belangrijk?
-stimuleren van culturele activiteiten in de open lucht
-verbinden van groen en cultuur

Wie en wat is nodig?
-inzicht in de behoefte van potentiële gebruikers (professionele en amateuristische kunst en cultuuraanbieders 
 en –beoefenaars)
-inzicht in programma van eisen en kosten

Wat is al bereikt?
-er is grondverzet uitgevoerd
-er zijn culturele activiteiten (Wijlandfestival  en Winterfestival)

Wat kan of moet anders?
-vanwege intensiteit eerst een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door studenten in het kader van hun
 stageopdracht

Planning

Bestuurlijke trekker Stefan
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3.                                         Waterkwaliteit bosvijver

Doelstelling(en)
-Verbeteren van de waterkwaliteit ten behoeve van recreatief zwemmen 
-Het versterken van de biodiversiteit in en rond de vijver

Waarom belangrijk?
-het verruimt de mogelijkheden voor openlucht recreatie in de natuur
-door een betere biodiversiteit wordt het natuurlijk reinigend vermogen van de vijver bevordert

Wie en wat is nodig?
-de verbinding tussen vijver en Lage Vaart verruimen opdat een beter doorstroming ontstaat
-medewerking van Staatsbosbeheer en Waterschap
-een gezamenlijk opgesteld en samenhangend plan inclusief financiële paragraaf

Wat is al bereikt
?

-notie van urgentie bij Staatsbosbeheer

Wat kan of moet anders?
-nulmeting laten uitvoeren
-dam verwijderen
-vijver uitdiepen
-oevers verbeteren

Planning

Bestuurlijke trekkers
Ingeborg

4.                                         Vrijwilligersgroep bosbeheer

Doelstellingen
Een vaste groep van vrijwilligers organiseren, ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van in overleg met 
Staatsbosbeheer bepaalde onderhoudswerkzaamheden

Waarom belangrijk?
-zichtbare en actieve betrokkenheid van bewoners bij het bos
-voorkomen van achterstallig onderhoud

Wie en wat is nodig?
- inwoners die mee willen doen
-werkbegeleiding op inhoud, materialen en techniek, sociaal
-samenwerking met Staatsbosbeheer

Wat is al bereikt?
-er is een vrijwilligersgroep
-deze werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst
-er is gereedschap
-er is begeleiding
-er is opslag en vuildepot

Wat kan of moet anders?
-onderzoeken of op projectmatige wijze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet (o.a. 
het Vinkentouw en AZC Dronten)
-werving nieuwe vrijwilligers

Planning

Bestuurlijke trekker Marlies
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5.                                         Biodiversiteit

Doelstelling
Bevorderen van de biodiversiteit op diverse locaties in het bos

Waarom belangrijk?
-diverse biotopen geven een verrijking van de natuurwaarden
-bredere basis voor verdere natuurontwikkeling

Wie en wat is nodig?
-meer uitgesproken visie op het belang van biodiversiteit
-meerjarenplan voor uitvoering
-bestrijding invasieve exoten
-kennis en geld

Wat is al bereikt?
-meer natuurlijke oevers
-de jaarlijkse bloemenweide
-vlinderstrook
-plan voor het voedselbos
-moerasje

Wat kan of moet anders?
-meer inhoudelijke deskundigheid op het gebied van biodiversiteit
-meer samenwerking met Staatsbosbeheer op dit terrein
-meer nazorg organiseren

Planning

Bestuurlijke trekker Marlies en Ingeborg

6.                                         Natuureducatie

Doelstellingen
Inwoners, in het bijzonder de jeugd, informeren en bewust maken van het belang van de natuur en de 
schoonheid daarvan

Waarom belangrijk?
-versterken van het besef van nut,  noodzaak en kwetsbaarheid van natuur in de leefomgeving
-versterken en verhogen van betrokkenheid van bewoners bij het bos

Wie en wat is nodig?
-meer excursies 
-excursieleiders
-projecten met basisscholen ontwikkelen
-uitbreiding aantal excursieleiders

Wat is al bereikt?
-project ‘los in het bos
-Wisent educatiepad
-natuurpad
’

Wat kan of moet anders?
-meer activiteiten op dit gebied
-meer samenwerking met Staatsbosbeheer, Bibliotheek, IVN, en scholen
-bestaande contacten goed onderhouden en borgen
-voor de natuureducatieve activiteiten meer bekendheid genereren 

Planning

Bestuurlijke trekker Marlies
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7.                                         Sport en recreatie

Doelstellingen
Versterken van de mogelijkheden om te recreëren en te sporten in het bos, zowel in georganiseerd als in 
individueel verband

Waarom belangrijk?
-bewegen en ontspannen in een natuurlijke omgeving is een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de
 beleving van kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Wie en wat is nodig?
-in samenwerking met nader te bepalen partijen ontwikkelen van een plan met te realiseren voorzieningen en
 faciliteiten (beleidsafdeling sport van gemeente, sportverenigingen, organisatie surivivalrun, organisatie
 avondvierdaagse, paardenbedrijf Dronten)
 
-fondswerving

Wat is al bereikt?

Wat kan of moet anders?
-meer ideeën en initiatieven vanuit bestuur om in samenwerking met andere partijen voorzieningen en 
 faciliteiten tot stand te brengen

Planning

Bestuurlijke trekker Hidde

8.                                         Public relations

Doelstellingen
Meer bekendheid geven aan en betrokkenheid organiseren bij de doelen, activiteiten en werkzaamheden van de
stichting

Waarom belangrijk?
-nodig voor verdere professionalisering
-meer bekendheid is voorwaarde voor meer maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid

Wie en wat is nodig?
-meer deskundigheid op dit terrein in het bestuur
-betere website en app
-beter benutten van social media
-een webmaster
-meer in het nieuws komen
-vernieuwing/modernisering van logo (of terug naar vorige?)

Wat is al bereikt?
-bestaande website
-facebook groep

Wat kan of moet anders?
-betere interactie met de gebruikers en andere belangstellenden
-meer functionaliteiten
-fondswerving versterken, gekoppeld aan projecten /activiteiten

Planning

Bestuurlijke trekker Jaap en Rhianna
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