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Vooraf 
Het aanvankelijke idee van een stilteplek of iets dergelijks in de Ludgerustoren is afkomstig 
van oud-burgemeester van Dronten, mr. A.B.L. de Jonge. Enkele leden van de Protestantse 
Gemeente en de Katholieke Parochie in Dronten hebben dit idee opgepakt en uitgewerkt.  
 
Doel van de Stichting Stilteplek Dronten  
Het doel van de Stichting is om in de Ludgerustoren in Dronten voor ieder die er gebruik van 
wil maken een vrij toegankelijke plek te bieden om innerlijke stilte te ontdekken en te 
bewaren. Uitgaande van de overtuiging dat stilte een basisbehoefte van de mens is om 
voeling te houden met zichzelf en dat een stilteplek de mogelijkheid kan bieden om het 
contact met de stilte en rust in jezelf te herstellen.  
 
Bestuur van de stichting 
De stichting is opgericht op 20 december 2018. Het bestuur wordt gevormd door: 
mw J.H. van Haeringen, voorzitter 
dhr J. van Boggelen, secretaris 
dhr W.L. Kooi, penningmeester 
 
De stichting kent geen Raad van Toezicht. 
 
Financiën 
Voor de financiering van haar doelstelling is de stichting volledig afhankelijk van giften en 
fondsen. Financiering is allereerst nodig voor de inrichting van de stilteplek en vervolgens 
voor exploitatie en beheer/onderhoud.  
De toren is eigendom van de gemeente Dronten. Het onderhoud van de toren zelf is dan ook 
voor rekening van de gemeente. Met de gemeente is een bruikleenovereenkomst gesloten; 
de stichting mag de benedenverdieping van de toren ‘om niet’ gebruiken. 
Voor de opstart, inrichting en aankleding van de stilteplek is € 22.500,- begroot. De 
gemeente Dronten heeft bijna een kwart van die kosten op zich genomen. In 2019 zijn al 
diverse fondsen aangeschreven. Tot nu toe is € 7500,- aan subsidie ontvangen en ongeveer  
€ 500,- aan giften. 
Er ligt een plan klaar om kerken, levensbeschouwelijke en sociaal-maatschappelijke 
instellingen aan te schrijven.  
Op jaarbasis zal er voor de exploitatie naar schatting € 1500,- nodig zijn voor vaste lasten en 
onderhoud als schoonmaak e.d.  
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De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten zijn er 
niet of nauwelijks, aangezien allen in Dronten wonen. Alléén gemaakte onkosten worden 
vergoed. Hetzelfde geldt voor de inzet van vrijwilligers.  
 
De financiën worden beheerd door de penningmeester. Gezien de geringe omvang van de 
organisatie is functiescheiding niet uitvoerbaar, maar door alle ontvangsten en betalingen 
per bank te laten lopen kunnen de andere bestuursleden de geldstromen goed controleren. 
Jaarlijks zal er een zogenaamde ‘kascontrole’ plaats vinden, waarna de penningmeester 
gedechargeerd kan worden.  
 
Realisatie 
In juli 2019 is daadwerkelijk begonnen met de noodzakelijke aanpassing van de torenruimte 
door de gemeente Dronten. Daarbij is: 

• het plaveisel bij de ingang is opgehoogd zodat de toren toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers; 

• er zijn nieuwe raamkozijnen + ramen geplaatst; 

• de meterkast is vernieuwd evenals de deurpost en er is een andere buitendeur 
gekomen;  

• de torentrap is aan het zicht onttrokken door een afscheidingswand;  

• er is schilderwerk werd uitgevoerd (zowel door de gemeente als in eigen beheer) 

• de elektrische installatie is aangepast/vernieuwd;   

• de vloer is geëgaliseerd. 
Eind oktober was dit klaar zijn.  
De stichting heeft vervolgens een glazen binnendeur laten plaatsen.   
 
Na voltooiing van de primaire bouwkundige aanpassingen moest de ruimte ingericht worden 
als stilteplek. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting en omvat:   

• het aanbrengen van lambrisering op twee wanden om de sfeer wat ‘warmer’ te 
maken; 

• het aanbrengen van een zitbank aan de ene wand opdat bezoekers er kunnen zitten  

• en van een tafel(blad) aan de andere wand om één en ander op te kunnen zetten; 

• schilderwerk; 

• het aanbrengen van passende verlichting; 

• het aanbrengen van een verlaagd plafond;  

• schoonmaak. 
 
Naast de inrichting vraagt de ruimte een specifiek aandachts- of concentratiepunt, om 
concentratie en verstilling te bevorderen. Dat wordt aangebracht op de wand tegenover de 
bank. De stichting bezint zich op de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld 
door een kunstenaar te zoeken die hier een ontwerp voor kan maken. 
 
Publiciteit  
De bekendmaking van het besluit van B&W om de toren beschikbaar te stellen als stilteplek 
in oktober 2018 ging gepaard met een persmoment. Sindsdien is de regionale pers 
geattendeerd op en geïnteresseerd in het project.  
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Een tweede moment om de regionale pers in te schakelen deed zich voor bij de oprichting 
van de stichting in december 2018. 
Bij gelegenheid van de ondertekening van de bruikleenovereenkomst tussen gemeente en 
stichting op 11 juni 2019 heeft Omroep Flevoland een nieuwsitem opgenomen en 
uitgezonden. 
Ook de toezegging van een subsidie uit het Rabobankfonds is gepubliceerd in de regionale 
krant. 
Eind november 2019 is de website online gegaan: www.stilteplekdronten.nl.  
Al in 2018, nog voor de officiële stichtingsdatum, is een mailing uitgegaan naar alle 
kerken/kerkgenootschappen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen om hen te 
informeren over de op handen zijnde plannen. 
Eind 2019 worden ook andere levensbeschouwelijke en sociaal-maatschappelijke 
instellingen aangeschreven.  
Op diverse locaties in de gemeente, zoals bibliotheken en kerken, zijn posters opgehangen 
met een foto van de toren en een aanduiding van die toren als stilteplek. 
 
Bemensing / vrijwilligers 
Om de openstelling van de stilteplek in goede banen te leiden zijn er meer mensen nodig 
dan er momenteel bij betrokken zijn. 
Momenteel bestaat de groep betrokkenen uit de initiatiefgroep/stichtingsbestuur aangevuld 
met enkele vrijwilligers (een administrateur, een ‘public relations’ man en een coördinator 
vrijwilligers).  
De stichting is bezig vrijwilligers te zoeken voor sleutelbeheer (openen en sluiten), 
schoonmaak en onderhoud.  
 
Ingebruikname  
Het streven is de stilteplek begin 2020 in gebruik te nemen.   
Dat gebruik zal eruit bestaan dat de ruimte vrij (gratis) toegankelijk is voor passanten op de 
momenten van openstelling. Gedurende de openingstijden is de stilteplek onbemand. 
De ruimte zal alleen open en toegankelijk zijn bij daglicht. 
Voor het gebruik wordt uitgegaan van een groeimodel:  

• gestart wordt met openstelling op een aantal dagdelen per week (zoals 
woensdagmiddag, vrijdag, zaterdag) 

• na ongeveer een half jaar zal geëvalueerd worden of de frequentie van openstelling 
voldoet dan wel aangepast/ uitgebreid dient te worden 

Als ‘stip aan de horizon’ streven we naar dagelijkse openstelling.   
Uiteraard is er gewenningstijd nodig. Tot nu toe is er geen vrij toegankelijke, onbemande 
stilteplek in Dronten. Pas na enkele jaren kan voorzichtig geconcludeerd worden of de 
stilteruimte zin heeft (gehad).   
Op de tafel zal een intentieboek liggen, bedoeld om het de bezoeker mogelijk te maken een 
gedachte, gebed o.i.d. op te schrijven.  
Onderzocht zal worden of de in het intentieboek geschreven gebeden (verkort en/of 
samengevat) opgenomen kunnen worden in de voorbeden tijdens de zondagse 
kerkdiensten/vieringen van de plaatselijke kerken. 
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