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VOORWOORD
Dit document dient als aanvraag voor het ‘ Programma Nieuwe Natuur’ van de Provincie Flevoland. Het
programma is ontwikkeld om nieuwe natuurinitiatieven binnen Flevoland te stimuleren om zo invulling te
geven aan de natuurdoelstellingen. Het project van de familie van Dalen is 1 van die initiatieven. Met hun
project ‘Swifterpark’ willen zij een voormalig gronddepot omzetten naar natuur. Het gebied, met een
grootte van 24 ha. zal een parkachtig uiterlijk krijgen die ruimte biedt aan zowel akker,- als weidevogels.
Door de inzet van Blaarkoppen als grazers, zal het beheer op een natuurlijke wijze uitgevoerd worden.
De gunstige ligging t.o.v. Swifterbant zal het gebied een hoge belevingswaarde geven waar inwoners uit
de regio volop van kunnen genieten. Hiermee zal het een toegevoegde waarde zijn voor Swifterbant en
omstreken.
De realisatie van dit natuurgebied zal voor de familie van Dalen een nieuwe dimensie zijn voor hun
onderneming. De Blaarkoppen zullen (onder eigen merk) geslacht en verkocht worden. Hierbij wordt
samengewerkt met project OFL12 en project NFL4. Het vlees wordt verkocht in de nieuw te ontwikkelen
boerderijwinkel en een restaurant op Schokland. Een eerlijk vleesproduct van Blaarkoppen uit Flevolandse
natuur.
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LOCATIE
Het voormalig gronddepot ligt tegen de N307 aan, hiermee is het vanaf de weg goed te zien. Voor veel
mensen is dit de plek waar ze Swifterbant binnen rijden. Het eerste wat ze zullen zien is een natuurgebied
waar Blaarkoppen rustig lopen te grazen. Automobilisten kunnen hun auto aan de kant zetten en direct
tot rust komen in het natuurgebied. Op de terugweg hebben ze de kans om in de boerderijwinkel hun
laatste boodschappen te doen. De verse producten komen allemaal bij lokale telers vandaan, een
versterking van de gemeenschap en lokale economie.
Ook voor de wandelaar biedt het
Swifterpark een prachtige plek om tot rust
te komen. Op dit moment lopen er in de
avond 10-tallen mensen langs de N710.
Voor deze mensen biedt het Swifterpark
een goed alternatief voor het Swifterbos,
de afstand hiertussen is slechts 450 meter.
De verbindingszone langs de bisonsweg
maakt de afstand slechts 10 meter!
Hiermee zullen de gebieden elkaar ook
ecologisch versterken. Het Swifterbos met
zijn 157 hectare is indertijd aangelegd voor
de recreatie van inwoners van Swifterbant. Bij de aanleg telde Swifterbant 3600 inwoners. Thans zijn dat
er ruim 5000. De recreatiemogelijkheden zijn niet meegegroeid. Het Swifterpark met 24 hectare biedt dus
extra recreatieve uitloop voor de inwoners van Swifterbant, zoals in het provinciale streefbeeld
ontwikkeling recreatie is aangegeven.

Swifterbant is letterlijk aan het vergrijzen 41% van de inwoners zijn 45 jaar of ouder. Steeds meer jonge
inwoners verhuizen naar grotere dorpen of steden in de buurt (Dronten of Lelystad). Hier zijn meer
voorzieningen en worden er meer activiteiten georganiseerd. Het realiseren van het Swifterpark kan een
extra impuls geven aan de leefgemeenschap en versterkt de aantrekkelijkheid van de gemeente Dronten.
De gemeente en Provincie tonen hierbij aan dat ze willen investeren in de leefbaarheid van Swifterbant.

Voor mensen die verder weg wonen, zal er op
het erf een parkeerterrein aangelegd worden.
Via verschillende aangelegde paden kunnen
wandelaars en fietsers grote delen van het
gebied bereiken. Langs de paden zullen
verschillende informatieborden geplaatst
worden met bijzonderheden van die plek.
Figuur 1Luchtfoto locatie
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BELEVING
BELEEFBARE, FUNCTIONELE EN INPASBARE NATUUR
Het project levert in hoge mate beleefbare en functionele natuur op. 24 hectares voormalig gronddepot
worden omgevormd naar het Swifterpark, een natuurgebied dat in hoge mate toegankelijk zal zijn voor
recreatie en educatie. Het parkachtige landschap dat zal ontstaan door de natuurlijke, vrije begrazing
door het ouderwetse koeienras Blaarkoppen, zal voor veel mensen een hoge belevingswaarde hebben.
Blaarkoppen zijn van nature rustige en gemoedelijke koeien.

Ze hebben een vriendelijk karakter en zijn daarmee
goed te benaderen. De Blaarkop doet het goed in
natuurgebieden. Ze hebben voldoende aan een sober
rantsoen en kunnen vet worden van wat de natuur
hen te bieden heeft. Deze eigenschappen maakt ze
uiterst geschikt voor begrazing op openbare
natuurgebieden. Doordat de familie van Dalen
begrazing wil toepassen met ossen, gecastreerde
blaarkopstieren, is publiek van harte welkom.

FIETS-, EN WANDELPADEN
Het gebied staat open voor recreanten via de wandel- en fietspaden. Swifterbant en het Swifterbos liggen
op steenworp afstand. Wandelaars uit het Swifterbos kunnen bijvoorbeeld een extra ommetje maken
door het Swifterpark. Via de wandelpaden kunnen mensen door het gebied wandelen en op verschillende
plekken het gebied overzien en beleven. Op de uitkijkheuvel hebben bezoekers een prachtig overzicht
over het aangrenzende landbouwgebied met daarnaast het rustgevende natuurgebied ‘Swifterpark’.
Langs de paden zullen enkele informatieborden worden geplaatst met bijzonderheden van die plek. Het
wandelpad vanaf de parkeerplaats en ontvangstruimte op het erf zal, door de aanleg van bloemrijke
randen langs het pad, ecologisch gezien een meerwaarde vormen voor het natuurgebied.

Het park grenst aan de nieuwe spoorlijn, de Overijsselse weg van Dronten naar Lelystad en de
toegangsweg tot Swifterbant. Het natuurgebied zal een groene buffer vormen tussen deze infrastructuur
en het landbouwgebied. Het Swifterpark is daarmee goed inpasbaar in het landschap, met het open
landbouwgebied en het Swifterbos. Dit zal nog worden versterkt doordat er een gradiënt zal worden
ontwikkeld in het natuurgebied, met open water aan de landbouwkant en meer bebossing richting het
Swifterbos.
Met de aanleg van de Hanzelijn is er een nieuwe infrastructuur ontstaan. Langs het spoor, tussen Dronten
en Kampen, is geïnvesteerd in een nieuw fietspad. Dit fietspad legt de verbinding tussen Dronten en
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Kampen en maakt de Veluwe bereikbaar per fiets. Het zou mogelijk zijn om deze door te leggen, en aan te
laten sluiten op het Swifterpark en verder richting Lelystad.

Deze optie is ook al meegenomen in het streefbeeld Fietsnetwerk 2015. Hierin is hij ingetekend al utilitair
fietspad. De aanleg van een fietspad is optioneel. Het fietspad zal aansluiten op bestaande fietspaden
zodat er een nieuw fietsnetwerk ontstaat. Realisatie van dit fietspad is geen vereiste, maar kan indien
gewenst gerealiseerd worden.
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HET ERF
De realisatie van dit natuurgebied zal voor de familie van Dalen een nieuwe dimensie geven aan hun
onderneming. Het geeft een meerwaarde aan de nieuw
te ontwikkelen boerderijwinkel waarin o.a. verse
producten worden verkocht van lokale telers.
Daarnaast biedt de winkel de kans om afzet te vinden
voor vlees en de kaas van de eigen Blaarkoppen. De
Blaarkoppen hebben allemaal in het Swifterpark of een
ander Flevolands natuurgebied gegraasd. Hierbij wordt
samengewerkt met boeren en organisaties uit de
buurt. Op deze wijze wordt er een eigen keten
ontwikkeld waarbinnen Flevolandse natuurboeren elkaar (economisch) versterken en samen werken aan
een nieuw uniek Flevolands product. Eén van de samenwerkingspartners is Ben Barkema. De Barkema’s
hebben al kaas van hun koeien laten maken, en deze Blaarkopkaas is goed in de smaak gevallen. Zij willen
hiermee door gaan. Het vlees kan tevens worden verkocht in een restaurant op Schokland of elders in
Flevoland. Een eerlijk vleesproduct van Blaarkoppen uit de Flevolandse natuur. Met de samenwerking
ontstaat een toegevoegde waarde waarbij ook mogelijkheden voor andere ondernemers ontstaat.

Het natuurgebied zal sowieso een toegevoegde waarde hebben voor de boerderijwinkel en het bedrijf
omdat het meer mensen zal aantrekken, vooral doordat het de mogelijkheid geeft allerlei activiteiten te
organiseren. Op het erf zullen speeltoestellen voor kinderen geplaatst worden en krijgen langskomende
fietsers de kans hun eten en drinken te nuttigen. Rond het erf zullen oudhollandse kippen en schapen
lopen die benaderbaar zijn voor kinderen.

Imago is de laatste jaren binnen de agrarische sector steeds belangrijker geworden. Een manier om je
imago te versterken is door open en transparant je werkwijze te ‘showen’. Burgers krijgen bij de familie
van Dalen de mogelijkheid om de dieren op te zoeken. Via speciaal aangelegde (hygiënische) paden kan
iedereen de dieren op de boerderij bekijken. Deze ‘show-stal’ zal het middelpunt worden van
verschillende activiteiten. In het najaar worden de schapen geschoren, jong en oud kan komen kijken hoe
dat gebeurt. Tegelijkertijd wordt het verhaal
van wol, spinnen en breien verteld. Rond
kerst kan de showstal als levende kerststal
fungeren, met verschillende standjes wordt
een kerstmarkt gecreëerd. In het voorjaar
wordt iedereen uitgenodigd om de koeien
in de wei te doen. Een happening die elk
jaar garant staat voor veel bekijks.

Familie van Dalen

6

Programma Nieuwe Natuur

Swifterpark

Een deel van de schuur zal ingericht worden als ontvangst/lesruimte. De Warmonderhof (HBO-opleiding
voor biologische boeren te Dronten) is erg enthousiast en wil de locatie als stageplek gebruiken. De
basisscholen van Swifterbant hebben aangegeven de ruimte te willen gebruiken als leslocatie. (zie
bijlage’s). In deze ruimte kunnen theorielessen gegeven worden over o.a. Blaarkoppen, natuurboeren,
natuurontwikkeling en successie. Het mooie van deze locatie is dat er daarna direct het veld in gegaan kan
worden. Theorie en praktijklessen kunnen zo op een unieke wijze gecombineerd worden. Met het sluiten
van meerdere praktijkcentra wordt het voor onderwijsinstellingen steeds lastiger om praktijklessen te
kunnen geven. Deze lessen zullen in de toekomst steeds vaker op het ‘boerenerf’ moeten plaats vinden.
De locatie bij de familie van Dalen voorziet in deze behoefte en daarmee kan het onderwijs in Nederland
op peil blijven.
De ontvangstruimte is ook te huur voor vergaderingen, informatieavonden en presentaties. De hapjes en
drankjes komen zo veel mogelijk uit de regio. De ontvangstruimte fungeert ook als start en eindpunt van
veldexcursies en rondleidingen op het terrein.
Vrijwilligers van Dorpsbelangen zullen een rol spelen in het beheer en onderhoud van het gebied. De
ontvangstruimte zal door hun gebruikt worden om een kop koffie te nuttigen en de plannen door te
nemen.
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ECOLOGISCHE WAARDE
INRICHTING
Het natuurgebied dat zal ontstaan zal een zeer hoge mate van diversiteit hebben. Er zullen een aantal
gradiënten worden gecreëerd van droog naar nat en van hoog naar laag. De diversiteit die hierdoor
ontstaat wordt nog eens versterkt door verschillende grondsoorten. Het interessante van het voormalige
gronddepot is dat het bestaat uit veel verschillende grondsoorten, waardoor verschillende
omstandigheden gaan ontstaan. De keileem die er ligt kan gebruikt worden voor vochtige plekken. Zand,
veen en klei zullen zorgen voor een diversiteit aan plantensoorten. De extensieve begrazing versterkt dit
proces, doordat het voedselarme en meer voedselrijke zones tot stand laat komen. Duinroos en meidoorn
op de meer zandige plekken, afgewisseld met Hondsroos, vlier en zoomvegetaties met sleedoorn en wilde
kamperfoelie zullen zorgen voor een insectenrijk, afwisselend
landschap met veel zangvogels. Tussen deze struikachtige begroeiing en her en der groepjes bomen zullen
door de begrazing zich spontaan bloemrijke en kruidenrijke graslandjes ontwikkelen.

Langs de noordelijke rand van het gebied en aan de oostzijde komt een lange watergang met
natuurvriendelijke oevers. Deze oevers lopen flauw op waarbij nadrukkelijk ruimte is voor planten en
dieren. De oevers worden zodanig ingericht dat de gewenste natuur zich goed kan ontwikkelen, waarbij
ruimte is voor een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Naast een waterkerende functie levert de
aanleg een verbeterde waterkwaliteit en een groter waterbergend vermogen. De watergang zal worden
aangesloten op de bestaande watergangen die momenteel al met riet zijn begroeid. De verwachting is dat
aan weerszijden van de watergang zich een rietzoom gaat ontwikkelen, die van belang is voor tal van
vogels en insecten die daarvan afhankelijk zijn. De zuidzijde van de oever zal zich waarschijnlijk iets anders
ontwikkelen door de begrazing van de Blaarkoppen, die de watergang zullen gebruiken om uit te drinken.
Langs de oever zal een plas-dras zone worden aangelegd, waar vele planten en diersoorten van zullen
profiteren.
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De ruimtelijke variatie zal dus nog verder worden versterkt door de natuurlijke begrazing, die zal worden
afgestemd op de gewenste natuurontwikkeling. Op deze wijze zullen in een relatief beperkt gebied zich
een groot aantal habitats kunnen ontwikkelen. Dat maakt het voor de natuur interessant maar ook voor
de natuureducatie. Een dergelijk afwisselend en halfopen landschap spreekt mensen bijzonder aan.
Er wordt alle ruimte gegeven voor de natuurlijke dynamiek en spontaniteit van de natuur. Daarmee zal
het gebied zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen en er steeds iets anders uit kunnen gaan uitzien,
wat de beleefbaarheid zal verhogen.
Om de natuur niet te veel te verstoren zal het
wandelpad zoveel mogelijk langs de hogere
rand van het natuurgebied worden aangelegd,
zodat het middendeel en het lagere natte deel
zo veel mogelijk ongestoord blijven.

ECOLOGISCHE VERBINDING
De Flevolandse natuur zal robuuster worden
gemaakt doordat het Swifterpark en het
Swifterbos elkaar ecologisch versterken.
Daarmee zal de Flevolandse natuur worden
versterkt. Dit vindt plaats doordat een
begraasde parkachtige omgeving met
besdragende soorten en veel zoomvegetaties
een toevoeging betekent voor de vogels en
insecten van het Swifterbos. Het Swifterpark
vormt de overgang van het spoor- en wegtalud
met zijn open, kruidenrijke begroeiing, naar het
meer gesloten gebied rond de erven en het
Swifterbos. Het is een gebied met spontaan
ontstane struiken en bossages, aanvullend aan het kunstmatig, aangeplante karakter van het Swifterbos.
De mogelijkheid wordt onderzocht om de natuurlijke begrazing met Blaarkoppen ook in het Swifterbos te
laten plaatsvinden. Daarmee wordt via de Blaarkoppen wat betreft beleving een extra ‘verbinding’
gemaakt tussen de twee gebieden.
Voor de dieren en planten die in het pareltje van het Swifterpark leven is een ecologisch ingerichte
verbinding naar het Swifterbos via de Bisonweg reeds deels gerealiseerd. Deze bomenrij zou (in overleg
met de betreffende agrariër) versterkt kunnen worden middels een strook agrarisch natuurbeheer.
Eenzelfde verbindingsstrook via de Biddingweg zou een waardevolle aanvulling zijn. In combinatie met
een strook bloemenrijk grasland langs de weg, zou er een robuustere verbinding met het bos kunnen
worden gemaakt.
De familie van Dalen is bereid hun erf optimaal in te richten ten behoeve van vleermuizen, uilen, insecten
en zangvogels. Zeldzame bloemen en kruiden kunnen vanuit het talud van het spoor en de berm van de
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N307 het Swifterpark bereiken, en vanuit het park Oost Flevoland in. Met name sluipwespen, bijen,
hommels en vlinders zullen migreren.
Het optioneel beschreven fietspad naar Dronten, via het Swifterpark, zou de migratie nog meer
bevorderen. Het Swifterpark krijgt dan de functie van
een kerngebied, waar soorten kunnen rusten of zich
permanent kunnen vestigen.
De familie van Dalen heeft een overleg gehad met de
gemeente Dronten en SBB. Deze hebben aangegeven
dat het Swifterpark ecologisch gezien een toevoeging
betekent voor het Swifterbos. Er zijn diverse
mogelijkheden besproken om samen te werken en
een mogelijke verbinding te realiseren tussen de
gebieden.

STEPPINGSTONE
Het gebied ligt niet binnen en grenst niet aan de EHS en/of Natura2000 gebieden. Toch kan het gebied
zich ontwikkelen als een ruimtelijke ‘stepping stone’ temidden van de EHS gebieden Kamperhoek, de
Verbindingszone Lage Vaart en Het Roggebotzand. Onderstaande kaart laat zien dat natuur rondom
Swifterbant een duidelijke toevoeging kan
zijn op de bestaande natuur binnen de
gemeente Dronten.
Tevens kan het als een stap worden gezien
in de richting van natuurontwikkeling in de
hele provincie. Een versterking van de EHS
en het realiseren van internationale
natuurdoelstellingen zoals voor Natura2000,
ligt dus niet direct voor de hand.
Daarentegen zullen alle natuurlijke habitats
in een overheersend cultuurlandschap zoals
in dit deel van Flevoland een versterking
betekenen voor de natuur, met name waar
het gaat om vliegende soorten zoals vogels,
vlinders en libellen en insecten.
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FLEVOLANDS NATUURBELEID.
Sinds 1 januari 2014 is de provincie volledig verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van
natuur en landschap binnen de provinciale grenzen. Om te komen tot een integraal natuurbeleid stelt de
provincie op dit moment een Toekomstvisie Natuur op. Deze visie laat zien waar het natuurbeleid van
Flevoland de komende 6 tot 10 jaar naar toe gaat.
Uit de eerste verdiepingsgesprekken komt naar voren dat er vooral ingezet moet worden op beleefbare,
inpasbare, vitale en functionele natuur. Zoals reeds beschreven scoort de realisatie van het Swifterpark
hoog op al deze facetten. De unieke locatie t.o.v. Swifterbant zorgt ervoor dat het een hoge
belevingswaarde heeft, en de relatie tussen dorp en
natuur direct wordt versterkt. Dit zet de Flevolandse
natuur weer op de kaart. Flevoland heeft namelijk
prachtige natuur, echter vaak blijkt deze nog
onbekend te zijn voor bewoners binnen en buiten
Flevolands.

INTENGRALE ONTWIKKELING
Het Swifterpark kan door zijn schoonheid en herkenbaarheid een impuls geven aan agrarisch
natuurbeheer in de omgeving. Door de productie, verkoop en consumptie van lokale Flevolandse
producten zoals Blaarkopkaas en Blaarkopvlees kan Flevoland zich profileren.
Met betrekking tot het beleidsterrein recreatie draagt het project bij door de recreatieve uitloop van
Swifterbant zoals het Streefbeeld ontwikkeling recreatie aangeeft.
Er zijn geen korte termijn wateropgaven van het Waterschap voor dit gebied bij Swifterbant. Op dit
moment voert het Waterschap groot onderhoud uit aan de Elandtocht. Hier worden duurzame oevers
aangelegd. De natuurinrichting van het Swifterpark zal positief bijdragen aan de waterkwaliteit door de
water zuiverende werking van de rietbegroeiing (helofytenfilters) in de watergang langs het gebied en de
duurzame oevers. Het is mogelijk om de erfafspoeling aanzienlijk te verminderen door het gebruik van de
helofytenfilters. Daarnaast zal er een vermindering van uitspoeling van meststoffen en pesticiden – ten
opzichte van agrarisch gebruik van de grond – plaatsvinden omdat het gebied alleen maar voor extensieve
begrazing wordt gebruikt. Met zowel de vermindering van de erfafspoeling als wel vermindering van
uitspoeling van verontreinigingen uit het gebied zelf, wordt de uitspoeling van diffuse bronnen
verminderd, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de opgave die het Waterschap zich daarvoor
stelt.
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SAMENWERKING
De familie van Dalen zal met groot enthousiasme en met veel energie het plan uitvoeren en de
activiteiten organiseren. Het realiseren van dit project biedt voor hun gezin en hun bedrijf ongekende
nieuwe mogelijkheden. Met de aankoop van het erf en het voormalige gronddepot hebben zij de kans
gecreëerd om te leven en te werken in de natuur. Tegelijkertijd willen zij de bewoners van Swifterbant de
kans geven om te ontspannen en te genieten van wat Flevoland te bieden heeft.
Binnen het ‘programma Nieuwe Natuur’ van de Provincie Flevoland wordt het gestimuleerd dat projecten
samenwerking met elkaar zoeken. Projecten kunnen elkaar zo versterken in hun planvorming, aanvraag
en uitvoering. OFL 13 heeft daarom de samenwerking gezocht met project OFL 12, Hoeve G38 van de
familie Barkema. Dit betreft een samenwerking die betrekking heeft op de Blaarkoppen. Met de kennis
van Ben Barkema als voormalig districtshoofd van Natuurmonumenten zal het natuurgebied van de
familie van Dalen optimaal beheerd worden in de richting van een parkachtig begrazingslandschap met
veel overgangen en zoomvegetaties. Hoewel deze projecten een samenwerking met elkaar zijn aangegaan
en ze elkaar versterken, zijn ze niet van elkaar afhankelijk. Mocht 1 van de projecten geen doorgang
kunnen vinden, dan kan het andere project zelfstandig voortgezet worden. Tot dusver is er een intentie
voor samenwerking uitgesproken met de volgende partijen:

Project OFL 12: Hoeve G38
Natuurhoeve G38 levert de Blaarkoppen die in het natuurgebied van de familie van Dalen en Arjen
Verschure zullen grazen. Gezamenlijk vormen zij een netwerk van Flevolandse natuurbeheerders die
Blaarkoppen als terreinbeheerders gebruiken. Het Blaarkopvlees zal onder eigen merk verkocht worden.

Staatsbosbeheer
Het Swifterpark ligt op geringe afstand van het Swifterbos. In de toekomst zouden er Blaarkoppen ingezet
kunnen worden om het bos op een natuurlijke wijze te beheren. De natuurlijke begrazing zou een nieuwe
dimensie toevoegen aan de ecologische staat van het bos. Staatbosbeheer ziet deze mogelijkheid graag
verder ontwikkeld worden. Vooral de verscheidenheid van hoog-laag en nat-droog in het plan van het
Swifterpark, ziet Staatbosbeheer als een groot voordeel. Wat het Swifterbos niet heeft. Ook geven zij aan
dat wij kunnen samenwerken met de vrijwilligers die nu al in het Swifterbos helpen.

Gemeente Dronten
Een deel van het Swifterbos is in beheer van de Gemeente Dronten. De gemeente Dronten ziet het
Swifterpark als belangrijke recreatievoorziening voor Swifterbant. Met de realisatie van het Swifterpark
zouden zij opnieuw voldoen aan de gestelde recreatieve oppervlakte per inwoner. De Gemeente Dronten
had zelf ook leuke ideeën voor het plan, deze kunnen later uitgewerkt worden. Zoals b.v. imkers
benaderen om bijen te houden.
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Basisscholen Swifterbant en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
De inwoners van Flevoland zullen op verschillende manieren worden betrokken bij het project. Het idee is
onder andere om in het natuurgebied natuureducatie voor het basisonderwijs te laten plaatsvinden.
Scholieren kunnen er vogels, vlinders, vissen en amfibieën waarnemen en inheemse bloemen en
plantensoorten. Hierbij zal het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid een rol spelen. Aansluitend
kunnen ze het boerenbedrijf bezoeken en kennis maken met de dieren en de wijze waarop voedsel wordt
geproduceerd. Verwacht wordt dat er 2 dagen per week scholieren aanwezig zijn. (zie bijlage voor
steunbetuiging).

Warmonderhof
De Warmonderhof (HBO-opleiding voor biologische boeren) zou het Swifterpark graag willen gebruiken
als stageplek voor leerlingen. De leerlingen kunnen zo leren hoe Blaarkoppen zich ontwikkelen in een
natuurgebied. Daarnaast kan de successie van dit jonge natuurgebied nauwlettend gemonitord worden.
Een unieke kans om ‘nieuwe natuur’ te zien ontwikkelen. Ze geven aan blij te zijn met het Swifterpark
omdat ze meer stageplaatsen hebben dan ze op eigen terrein kunnen plaatsen.

Dorpsbelangen Swifterbant
Er zal ook samengewerkt worden met Dorpsbelangen Swifterbant. De eerste gesprekken zijn reeds
geweest en Dorpsbelangen onderschrijft het belang van het Swifterpark voor Swifterbant en is daarom
erg enthousiast (zie bijlage). De vele vrijwilligers kunnen o.a. beheer en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren. In de ontvangstruimte kunnen daarnaast workshops en bijeenkomsten worden georganiseerd.
Het project kan daarmee tevens een versterking van de gemeenschap bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de
Zonnebloem heeft al aangegeven graag op deze locatie een bijeenkomst te willen organiseren.
Het project biedt kansen om extra faciliteiten naar Swifterbant te halen en dat is nodig. 41% van de
inwoners zijn 45 jaar of ouder, steeds meer inwoners trekken naar grotere dorpen en steden. Faciliteiten
worden gesloten en geld wordt steeds meer in Dronten en Lelystad geïnvesteerd. Het Swifterpark zal
Swifterbant een extra trekpleister geven en laat zien dat de Provincie bereid is om te investeren in
Swifterbant. (zie bijlage voor steunbetuiging)
Familie van Dalen
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NAWOORD
Tussen de regels door heeft u hopelijk ons enthousiasme kunnen lezen. Het realiseren van dit project
biedt voor ons gezin en ons bedrijf ongekende mogelijkheden. Wij hopen van harte dat het door mag
gaan en zullen ons inzetten om deze droom waar te maken.

Want zo voelt het voor ons, als een droom. Met de aankoop van het erf en het voormalige gronddepot
hebben wij de kans gecreëerd om te leven en te werken in de natuur, tot vandaag kunnen we dat haast
nog niet beseffen. Tegelijkertijd bieden wij de bewoners van Swifterbant de kans om te ontspannen en te
genieten van wat Flevoland te bieden heeft. Dat vooruitzicht geeft ons de energie om dit te realiseren.

Mocht u meer willen weten, kom dan gerust langs. We leiden u graag rond over het terrein, waar nu al
koeien grazen, vogels fluiten en er een verscheidenheid aan planten en insecten voorkomen. U voelt
direct de aantrekkingskracht van het gebied. Met een beetje extra aandacht kan dat gebied een parel
worden voor Flevoland.

Miranda en Willem-Maik van Dalen

Familie van Dalen
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BIJLAGEN:

- Inrichtingsschets Swifterpark
- Ondersteuningsbrief basisschool de Branding
- Ondersteuningsmail IVN
- Ondersteuningsbrief Dorpsbelangen

Familie van Dalen
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Swifterbant, 18 augustus 2014.
Beste familie van Dalen,
Met genoegen hebben we jullie plan voor het Swifterpark gelezen. Wij als school
staan erg positief tegenover het feit dat jullie de lijn met school willen leggen.
Het geven van natuureducatie blijft in school toch vaak in het klaslokaal plaats
vinden. Als de verbinding met het Swifterpark gelegd kan worden, dan zou dit
van grote meerwaarde zijn voor het onderwijs in Swifterbant. Kinderen die
onderwijs krijgen in het Swifterpark. Daar kunnen leren van alles wat er groeit
en bloeit. Vervolgens ook de mogelijkheid krijgen om later met ouders terug te
komen, wat maakt dat ook de ontwikkeling van de gezinnen hier voordeel van
hebben.
We kijken ernaar uit om verder met jullie te praten over de mogelijkheden die
jullie plan biedt!
Hartelijke groeten,
Geertje van Keulen
Directie De Branding

Ondersteuningsmail IVN

Date: Mon, 11 Aug 2014 09:09:42 +0200
Subject: Re: Nieuwe natuur in Flevoland
From: secretaris.ivndronten@gmail.com
To: mierklaver4@hotmail.com
Goedemorgen Miranda,

Het is kort dag om voor 31 augustus effectief te reageren! Het lijkt een uitdagend
initiatief. Wij hebben veel jeugdleen in Swifterbant, dus zeker interessant!
Het is inderdaad vakantie en het bestuur komt na die datum pas weer bij elkaar. Ik ga alvast
mensen benaderen, bestuur en leden uit Swifterbant!

Met vriendelijke groet,

Judith Kaper, secretaris

Algemene vereniging voor
Dorpsbelangen Swifterbant
Zuidsingel 61a
8255 CE Swifterbant
secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl
www.dorpsbelangenswifterbant.nl

Fam. Van Dalen
Biddingweg 13
8255 RD Swifterbant
Betreft: aanmoediging en ondersteuning initiatief
dinsdag 19 augustus 14

Geachte familie van Dalen,
Dorpsbelangen Swifterbant Is door u op de hoogte gebracht van uw plannen om het Swifterpark te
realiseren. Wij moedigen u en uw initiatief graag aan. Daarmee ontstaan extra en nieuwe recreatieve
mogelijkheden voor bewoners en de directe omgeving.
Daarnaast zou het een meerwaarde voor de aantrekkingskracht kunnen vormen voor nieuwe en
potentiele inwoners en Swifterbant beter ‘op de kaart kunnen zetten’.
Allemaal belangen die passen binnen de visie van Dorpsbelangen Swifterbant. Zoals al eerder
toegezegd ondersteunen wij uw initiatief daar waar de belangen elkaar raken. Wij hebben gesproken
over het samenwerken met het dorp door vrijwilligers te verbinden aan het Swifterpark die daar of
rondom een wandeling of fietsroute kunnen creëren of bijvoorbeeld initiatieven van
natuurwandelingen met kinderen die nu al in het Swifterbos plaatsvinden uit te breiden naar het
Swifterpark.
Kortom: Dorpsbelangen Swifterbant stelt zich graag op als samenwerkingspartner in en rond het
Swifterpark.
Nogmaals veel succes.

Met vriendelijke groet

Ap de Boer
Voorzitter Dorpsbelangen Swifterbant
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