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Bewoners van de Kruis- en Voetboog in Swifterbant hebben in 2018 het initiatief 
genomen om een stuk openbaar groen om te toveren tot De Fruitboog. Voorzien van 
appel- en perenbomen, bankjes en insectenhotels. Ook in tijden van corona wordt dit 
stuk door bewoners zelf onderhouden. En dat is soms best een logistieke uitdaging. 

SPELBUURT SWIFTERBANT  | Een deel van 
het grasveld van De Fruitboog wordt twee 
keer per jaar ingezaaid en afgevoerd, zodat 
insecten, bijen en vlinders zich daarin opti-
maal kunnen nestelen. Een ander deel van 
het veld wordt gemaaid, omdat de bewoners 
De Fruitboog graag netjes en verzorgd willen 
houden. Hierdoor ontstaat een mooie mix 
tussen lang en kort gras. Dat principe wordt 
ook toegepast bij de heggen op en rondom 
De Fruitboog. In samenwerking met Land-
schapsbeheer Flevoland zijn er inheemse 
vlechtheggen geplaatst. Deze wildgroei werd 
echter als slordig ervaren, waardoor de bewo-
ners besloten de heg niet te gaan vlechten 
maar te snoeien. 

Iris Deckers, bewoonster van de Kruisboog, 
is initiatiefnemer van De Fruitboog en 
zij merkt dat de gehele buurt inmiddels 
nauw verbonden is. “Ik heb mensen uit de 
andere straat leren kennen die ik nog nooit 
gesproken had. Oorspronkelijk was het veldje 
aangelegd als speelplek. Later werd dat een 
hondenuitlaatplek. In samenwerking met 

Landschapsbeheer Flevoland, Groenbeheer 
van de gemeente Dronten en Samen Actief 
zijn we toen als buurt met dit project gestart 
en het blijkt dat iedereen het inmiddels een 
warm hart toedraagt.”

Samenwerking
Al het houtwerk in De Fruitboog is beschik-
baar gesteld door woningbouwvereniging 
OFW en ook de fruitbomen zijn vanuit diverse 
andere projecten en private schenkingen 
in De Fruitboog terecht gekomen. Deckers: 
“Deze samenwerkingen maken het allemaal 
extra leuk. Vrijwel alles wat hier staat, is aan 
ons geschonken. We hebben bijna niets 
zelf hoeven aan te scha� en.” Het bewoners-
budget van Samen Actief wordt dan ook 
voornamelijk gebruikt voor de twee jaarlijkse 
werkmiddagen in De Fruitboog en een 
gezamenlijk hapje en drankje met de hele 
buurt. Deckers: “De werkmiddag van 24 april 
jongstleden is door corona helaas afgelast. 

Maar we hopen deze middag in juni alsnog te 
organiseren, want juist deze werkmiddagen 
zorgen voor extra gezelligheid en leveren 
vaak ook nieuwe, leuke buurtcontacten op.” 

Sociale cohesie
Het totale project zorgt volgens Deckers 
sinds de oprichting voor duidelijk meer 
sociale cohesie in de betrokken straten. 
Mensen leren elkaar beter kennen en even-
tueel oud zeer wordt uitgepraat. Deckers: 
“We doen zoveel mogelijk samen met alle 
buurtbewoners. Na het fruitplukken verdelen 
we de opbrengst onder iedereen die dat jaar 
heeft meegeholpen aan het onderhoud. Het 
is echt een bindende factor geworden in 
onze buurt. Ik hoop dan ook dat ons initiatief 
ook andere straten in de gemeente Dronten 
aanspoort om ook een gezamenlijk project 
op te starten. De aanleg van De Fruitboog 
heeft ons als bewoners van de Kruis- en 
Voetboog veel gebracht en dat gunnen wij 
iedereen.”

Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee of inspiratie nodig? Eerder 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

IEDEREEN DRAAGT DE FRUITBOOG 
EEN WARM HART TOE

“Veel leuke nieuwe contacten opgedaan”


