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Voorwoord
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2
2.1

Korte omschrijving huidige situatie
Aanleiding
Flevoland is de jongste provincie van Nederland. In verhouding met de leeftijdsopbouw in andere
provincies, zijn er veel jongere gezinnen in Flevoland. Het zou mooi zijn om voor pasgeboren
Flevolanders een bos te realiseren. Idee achter dit bos is om met dit bos ook in de jeugd kennis te laten
met diverse bosbeelden en wat is er dan mooier om op zoek te gaan naar de boom die voor jou geplant
is.

2.2

Plangebied
Op het moment van indienen van het projectidee is geen directe locatie beschikbaar. Het is de moeite
waard om te verkennen of het projectidee als onderdeel van andere projectideeën gerealiseerd kan
worden, zoals in combinatie met projectidee NFL 14: aankoop en inrichting van het NLR-terrein of
ZFL12: boscompensatie door Staatsbosbeheer bij het Horsterwold.
Het concept past mogelijk naast het concept van het KWF bos. De cirkel van leven en dood zou als
concept verder uitgewerkt kunnen worden en naar potentie voor adoptie onderzocht kunnen worden.
Er zijn gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en Stichting Flevolandschap.

2.3

Doel
Een boom geeft zuurstof en zonder zuurstof kan men niet leven. In de jongste provincie van Nederland
wordt daarom de mogelijkheid geboden om aan kersverse ouders een geschenk te geven in de vorm van
een boom met certificaat voor een pas geboren kindje.
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3
3.1

Het Plan
TOELICHTING
Bossen zijn de longen van de aarde. Met bossen creëer je een gezonde leefomgeving. Een boom geeft
zuurstof en zonder zuurstof geen leven. Met het aanleggen van een bos wordt het leven van de
jonggeborenen gesymboliseerd. Bij elke boom komt een wordt een certificaat geleverd en bij de boom
zelf kan een naambordje met geboortedatum vermeld worden. Door informatie te verstrekken over het
Luierbos wordt in instellingen voor Kraamzorg, wachtruimtes van doktoren en ziekenhuizen,
aangiftepunt kinderen bij gemeentes kunnen aanstaande ouders, grootouders ed. . Door middel van een
folder kunnen ze hier een idee krijgen over het Luierbos. Op de folder kan ook een inschrijvingsformulier
worden geplaatst om zich te kunnen inschrijven voor een boom.

3.2

INRICHTING VAN HET BOS.
De boom die hier goed bij past bij dit idee is de Luierboom. De Latijnse naam van de boom is Davidia
involucrata.

De luierboom
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Kenmerken boom:
Latijnse naam:
Davidia involucrata
Nederlandse naam: luierboom, zakdoekjesboom, vaantjesboom
Hoogte:
10 - 15 m
Kroon:

breed eirond tot rond

Schors en takken:

lichtbruin tot grijsbruin

Blad:

hartvormig tot eirond, fris donkergroen, 7 - 14 cm

Bloemen:

klein, in bruinpaarse hoofdjes, roomkleurige
schutbladen, mei

Vruchten:

Lang gesteelde steenvrucht, Ø circa 3,5 cm

Toepassing:

parken en grote tuinen

Grondsoort:

elke vochtleverende, voedzame bodem

Windbestendigheid:

goed

Herkomst:

West-China

Het bos kan onderdeel uit gaan maken van nieuw of bestaand bos. Er is ook een mogelijkheid om de
bomen te planten aan de zijkant van een wandelpad.
Bij het planten wordt rekening gehouden met de grootte van de boom en de plantafstanden. Omdat de
bomen gekoppeld zijn aan personen dienen deze zo lang als mogelijk te blijven staan zonder dat de
bomen elkaar hinderen en een onvoldoende grote groeiplaats hebben.
Het Luierpark kan op enkele manieren worden weergegeven. De eerste is door er een laan langs
wandelpaden te maken, en de tweede mogelijkheid is om de te planten bomen in groepsvorm te
planten In onderstaande begroting is uitgegaan van beplanting langs een nog aan te leggen wandelpad.
Als er al een wandelpad aanwezig is dat aan de verwachtingen voldoet zal dit een aanzienlijke
kostenbesparing met zich mee brengen.
Afhankelijk van de locatie en startpunt van de route zal er parkeerplaats aanwezig moeten zijn om de
route te kunnen lopen. In geval dat de route aangelegd word langs bestaande routes zijn er
hoogstwaarschijnlijk ook gelegenheden om te parkeren. Als dit niet het geval is zal er een voorziening
gemaakt moeten worden voor een tiental auto’s.
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4
4.1

Toets aan criteria
Belevingswaarde
In welke mate levert het project beleefbare, functioneel en inpasbare natuur op?
Bij de verkoop van bomen aan belangstellenden zal één keer per jaar een boomplantdag worden
georganiseerd. De plantdag zal plaatsvinden in het voorjaar, februari/maart aan het eind van het
plantseizoen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal er een minimale hoeveelheid bomen
verkocht moeten zijn. De verwachting is dat het logistiek bij ongeveer 50 bomen verantwoord is om een
dag te kunnen organiseren.

Bij het organiseren van de plantdag zal er sponsoring gezocht worden. Er zullen bedrijven gezocht
worden die een link hebben met kinderen en de bijdrage om reclame te mogen maken zal bestemd zijn
voor het goede doel.
Aan het begin van de wandelroute zal een infopaneel worden geplaatst met informatie over het project.
In welke mate heeft het project waarde voor dagrecreatie of verblijfsrecreatie of biedt het kansen voor
economische ontwikkeling?
Het bos is een leuke plek om naar toe te gaan en heeft toegevoegde waarde voor dagrecreatie. Het
mooiste zou zijn als het project aangesloten kan worden bij een ander projectidee. Hierbij valt te denken
aan andere kleinschalige projecten die ingediend zijn bij het programma ‘Nieuwe natuur’. Het zou zelfs
een meerwaarde voor de recreatie kunnen zijn vanwege de bundeling van verschillende projecten die
meer uitstraling hebben dan één kleinschalig project.
Hoe groot is de afstand van het project tot stedelijk gebied of grote toeristische voorzieningen?
Dat hangt af van de locatie die nu nog niet bekend is. Voor de goede bereikbaarheid van het project is
het wenselijk om het in de buurt van stedelijke bebouwen aan te leggen. Dit heeft een lagere drempel
voor bezoek aan het project.
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4.2

Ecologische waarde
In welke mate draagt het project bij aan de versterking van de EHS, het bereiken van internationale
natuurdoelstelling, het bevorderen van de biodiversiteit en/of het robuuster maken van de Flevolandse
natuur?
Indien aansluiting gevonden kan worden bij andere projectideeën, dan is versterking van robuustheid
van natuurgebieden een mogelijkheid. Versterking van de beleving van Flevolandse natuur past in het
Flevolandse beleid. Dit project draagt bij aan de beleving van natuur.
In welke mate draagt het project bij aan de realisatie van het Flevolandse natuurbeleid, dat de komende
maanden herijkt wordt?
Het Flevolands natuurbeleid wordt momenteel herijkt, waardoor het eindresultaat nog niet bekend is.
De provincie is met het programma Nieuwe Natuur op de goede weg: hier en daar dient de bestaande
EHS compacter te worden, maar er is vooral meer aandacht nodig voor de beleefbaarheid van natuur.
Kwaliteit wordt op den duur dus belangrijker dan kwantiteit (conform natuurbeleid) en daaraan komt dit
plan tegemoet.
In welke mate en op welke wijze worden met het project bestaande natuurcompensatieverplichtingen
ingevuld?
Er worden geen natuurcompensatieverplichtingen ingevuld.

4.3

Multiplier
In welke mate is sprake van een multiplier op de vanuit het programma in te zetten hectares? Dit kan
gaan om extra hectares, maar ook om extra financiële ruimte voor inrichting?
Dit project kan meerwaarde opleveren als het aansluiting kan vinden bij een ander projectidee. Dit idee
heeft geen grond maar de bomen worden volledig gefinancierd door degene die bij geboorte een boom
cadeau wil doen. Maw. het projectidee is van toegevoegde waarde voor een ander project. De projecten
kunnen elkaar versterken.
Met de aanleg van het bos wordt ook een deel van de donaties voor een boom gereserveerd voor een
goed doel. Stichting Opkikker en andere aan kinderen gelieerde stichtingen of verenigingen komen
hiervoor in aanmerking. De bedragen voor de goede doelen zullen bij aankoop van een boom moeten
worden gereserveerd.
In welke mate draagt het project naast natuurwaarde ook bij aan de integrale ontwikkeling van ook
andere beleidsterreinen zoals landbouw, recreatie, water en natuur?
Het terrein is vrij toegankelijk voor de bezoekers.

4.4

Zekerheid
In welke mate is sprake van maatschappelijke betrokkenheid bij en maatschappelijke draagvlak voor het
project?
De maatschappelijke betrokkenheid voor het luierpark is dat door de bomen voor de kinderen geplant in
de toekomst voor de betreffende kinderen aantrekkingskracht heeft om weer de natuur in te trekken en
‘hun’ bomen op te zoeken. Daarbij zullen ook de omliggende gebieden niet aan de aandacht worden
onttrokken.
Hoe zeker is het dat het project binnen vijf jaar kan worden uitgevoerd?
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Dit project kan op verschillende manieren, maar op korte termijn, gerealiseerd worden. Door het als
wandelroute op te nemen is er geen perceel nodig dat in de loop der jaren wordt dicht geplant. Hierbij
valt te denken aan een laanbeplanting die door de jaren heen meer gezicht krijgt.
Bij realisatie als perceel dat in de loop der jaren wordt aangeplant zal rekening gehouden moeten
worden met de manier van inplanten. Om het niet te rommelig te laten lijken dient er voor de open
gedeelten een plan gemaakt te worden. Hierbij valt te denken om de open gedeelten in te zaaien met
een bloemrijk mengsel die jaarlijks weer in bloei komt wat ook weer goed past bij het Luierpark als
hernieuwd ‘leven’. Het is van groot belang dat bekend wordt op welke locatie het bos gerealiseerd kan
worden. Gelijk dan kan op korte termijn gestart worden met dit project.
In welke mate is het plan faseerbaar of aanpasbaar indien een onderdeel niet uitvoerbaar blijkt te zijn?
Het is mogelijk om het plan in fases aan te planten. Laanbeplanting kan door de bomen op bepaalde
afstand van elkaar te planten. Afhankelijk van de inschrijvingen kan er een raming gemaakt worden
hoeveel ruimte er beschikbaar is per boom en hoe lang de route zal moeten zijn. Vak beplanting is
wenselijk als er een groter perceel gevonden wordt. In dat geval kan jaarlijks een gedeelte geplant
worden met een verwijzing naar het jaar van aanplant.
In welke mate is sprake van juridische of financiële risico's of onzekerheden en hoe hiermee wordt
omgegaan?
Financiën
De manier om dit te realiseren om verschillende vormen van dezelfde boom aan te bieden met
verschillende prijzen. De mogelijkheid bestaat om bomen in verschillende maten te krijgen en van de
soort worden struikvormen gekweekt. Als er gekozen wordt voor laanbeplanting dan is het wenselijk om
alleen bomen te planten. Betreft het percelen kunnen er van dezelfde soort ook struiken geplant
worden.
De plantafstanden dienen 5x5 meter te zijn is 400 bomen per ha. Een park is dan snel 10 ha. Dit geeft
ook de mogelijkheid om het bos met mechanisatie mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan
snoeien en maaien van het perceel. Er is een mogelijkheid om te afwisselen met andere boomsoorten
en daartussen de Davidia involucrata dat geeft het park meer variatie en body.
De kosten van een boom een maat 10-12 cm stamomtrek kost ongeveer € 100,00. Een boompje van
ongeveer 2 meter zal ongeveer € 50,00 gaan kosten. Het planten kan door de personen die de bomen
aanbieden zelf gebeuren. Het is wenselijk dat er professionele bedrijven de plantgaten gaan maken om
ervoor te zorgen dat de plantcondities optimaal zijn. De kosten voor het maken van plantgaten zal
ongeveer € 10,00 - €12,50 per stuk gaan kosten.
Inrichtingskosten overige voorzieningen staan in de onderstaande tabel:
Recreatieve voorzieningen:
leveren en plaatsen infopaneel

€ 1.250,00

leveren bankje

Eenmalig
1 st. per kilometer; huisstijl
Staatsbosbeheer

€

35,00

plaatsen bankje

huisstijl Staatsbosbeheer

€

17,50

verwijderen zode

5 cm dik

€

22,50

leveren en aanbrengen worteldoek

1,50 meter breed; zware kwaliteit

€

187,50

leveren betonpuin voor wandelpad

20 cm dik; korrelgrootte 0-20 mm

€

712,50

aanbrengen betonpuin

15 cm dik na verdichten

€

187,50

verdichten betonpuin

1,50 meter breed

€

37,50

Daarnaast zal er 2 – 3 keer jaar gemaaid moeten worden om het perceel goed toegankelijk te houden
voor de bezoekers. De kosten hiervan bedragen circa 20,00 euro per boom per jaar.
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Beheer van de bomen voor 20 jaar is circa 200,00 euro. Het beheer van de beplanting is nog niet
geregeld. De begeleiding van het beheer dient bij een instantie te liggen die bekend is met beheer en
onderhoud. De uitvoering kan desnoods en misschien zelfs wel wenselijk door vrijwilligers of de
‘eigenaren’ van de boom worden uitgevoerd.
Om het bos te kunnen realiseren zal een rechtspersoon moeten worden opgericht. Het past om hiervoor
een stichting op te richten met bovenomschreven doel.
Als initiatiefnemer wil ik graag betrokken blijven bij de inrichting en persoonlijke begeleiding binnen dit
project. De financiële middelen die beschikbaar komen in dit project en het gebruik van de middelen zou
ik graag ondergebracht willen zien bij de instantie bij wie het Luierpark haar plek vindt. Hierdoor is de
borging van de financiële middelen beter geborgd dan wanneer het in handen is van een privé persoon.

5

Samenwerking met andere partijen
Partijen waar mee samengewerkt kan worden, is de partij die het perceel beschikbaar stelt. Verder valt
er te denken aan samenwerking met partijen die gerelateerd zijn aan goede doelen voor kinderen.
Samenwerking met partijen die ook kleinschalige projecten hebben, behoort ook tot de mogelijkheden.
Het Luierpark of een ander idee kunnen dan samen optrekken in één gezamenlijk project waar de
kosten qua informatie en andere recreatieve voorzieningen gedeeld kunnen worden.

6

Gevraagd aan de Provincie
De provincie zou kunnen ondersteunen bij:
- Het vinden van een samenwerking en een locatie
- Meedenken of aankoop, pacht of een andere vorm van gebruik mogelijk is. Ook bijdrage voor
aanschaf of planten bomen?
- Wat is de medewerking van de overheid?
- Zijn er nog andere subsidiemogelijkheden ter verwezenlijking van dit bos?
- Hulp bij het opzetten van de rechtsvorm (uren en ondersteuning in geld)
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