
Staatsbosbeheer beheert natuurgebieden in heel Nederland.  
Daar mogen zoveel mogelijk mensen van genieten. Voor een 
publieks event, een bedrijfsuitje, openluchtconcerten, een  
intieme theatervoorstelling of een groots sportfestijn.  
Wij kennen de mooiste plekjes, ook voor jouw event!

www.staatsbosbeheer.nl/events

Eventlocatie 

Spijkvijver | BIDDINGHUIZEN |



Een event organiseren in de natuur? Natuurlijk kan dat, bij 

Staatsbosbeheer. Onze locaties variëren van de mooiste 

natuurgebieden en landgoederen tot historische hoeves en 

industrieel erfgoed. We zijn benieuwd naar je ideeën en den-

ken graag mee om ze te verwezenlijken. Uiteraard met respect 

voor de planten en dieren om ons heen. Het zit in onze natuur! 

Gebiedsomschrijving

De Spijkvijver is een prachtige recreatie- en zwemlocatie 

midden in het lommerrijke Spijkbos in Flevoland, vlakbij het 

Veluwemeer en Walibi Holland. Het water, zandstrand en de 

grasvelden zijn omgeven door bomen en struiken, die samen 

zorgen voor zowel ruimtelijkheid als intimiteit. De landelijke 

locatie ligt op redelijke afstand van bewoning en verblijf-

recreatie. 

Gemeente

Evenementenvergunningen dienen bij gemeente Dronten te 

worden aangevraagd (www.dronten.nl). 
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Gebruik maken van dit terrein?  

Ga naar www.staatsbosbeheer.nl/events

Adres

Spijkvijver, 8256 RP Biddinghuizen

De Spijkvijver ligt in het buitengebied van gemeente Dronten 

en is bereikbaar vanaf de Oldebroekerweg (N709) te 

Biddinghuizen.
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Oppervlakte

De bruikbare open ruimte van de Spijkvijver is circa 2,8 ha 

en bestaat uit gras en zandstrand. In de ruimte bevinden 

zich her en der solitaire bomen en struiken. 

De locatie is geschikt voor

- Sport- en spelevenementen, exclusief gemotoriseerde 

evenementen

- Kunst- en cultuurevenementen, inclusief (versterkte/ 

geluid intensieve) muziekevenementen 

- Natuur- en educatieve evenementen

- Zakelijke evenementen

- Particuliere evenementen

- Lifestyle evenementen

Terreinkenmerken

Het terrein bij Spijkvijver is te kenmerken als een recre-

atie zwemplas. Het bestaat uit gras en zandstrand. In 

de ruimte bevinden zich her en der solitaire bomen en 

struiken. In feite zijn er in de open ruimte door de natuur 

2 delen gemaakt, die met elkaar in verbinding staan. Het 

terrein kent een lichte glooiing en loopt af richting de zand-

strandjes. 

De ondergrond bestaat uit zeeklei met een toplaag van zand. 

Ook na zeer intensieve regenval is het terrein vrij droog. 

Rondom de vijver loopt een onverhard smal wandelpad dat te 

bereiken is vanaf de parkeerplaats. De locatie is eveneens te 

bereiken vanaf de parkeerplaats, via het gras of de geasfal-

teerde weg. De doorgang tussen locatie en parkeerplaats is 

voorzien van een slagboom en circa 6 meter breed. De maxi-

male aslast voor het terrein is circa 12 ton. 

(Nuts)voorzieningen

- Elektra: nee - Aansluiting riool: nee

- Water: nee - Wifi: nee

- Drainage: nee - Horeca: nee



Contactpersoon

Staatsbosbeheer boswachter Vahid Dizdarevic

T  036 522 9903

M  06 1299 5753

E  v.dizdarevic@staatsbosbeheer.nl

Of kijk op www.staatsbosbeheer.nl/events

Bereikbaarheid 

De Spijkvijver is goed bereikbaar met de auto vanaf de N709 

naar/van Biddinghuizen, via een eenbaansweg. Het aanwe-

zige halfverharde parkeerterrein beslaat circa 1.500 m2. 

Normaliter biedt dit gratis parkeerterrein ruimte aan circa 25 

personenauto’s. De parkeercapaciteit is in overleg uit te brei-

den langs de toegangswegen en in aangrenzend terrein (voor 

nog circa 80 personenauto’s). De afstand tussen de Spijkvijver 

en de parkeerplaats is circa 300 meter.

De locatie is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Wel 

is de Spijkvijver prima te bereiken op de fiets. Er is geen fiet-

senstalling aanwezig. 

Bijzonderheden/maatregelen

- Versterkt geluid, gebruik na zonsondergang én gebruik tij-

dens het broedseizoen (15 maart - 15 juli) is afhankelijk van 

de aard en omvang van het evenement en ter beoordeling 

aan de boswachter

- Grondankers zijn toegestaan uitsluitend met Klic-melding

- De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het evene-

mentenbeleid van van gemeente Dronten zijn van toepas-

sing

- Het recreatief medegebruik van en door derden mag in het 

zwemseizoen (mei t/m augustus) niet worden belemmerd. 

Vrije doorgang op wegen en paden moet worden gegaran-

deerd

- Bij rijden met zwaar materiaal over onverharde gedeeltes 

zijn rijplaten verplicht!

 

Staatsbosbeheer

T 030-6926111

www.staatsbosbeheer.nl


