Bosdialoog Almeerderhout
De toekomst van het stadsbos Almeerderhout
volgens bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied
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Inleiding bosdialoog
De bosdialoog Almeerderhout is het resultaat van een groot aantal gesprekken die gevoerd zijn met bewoners, vrijwilligers,
belanghebbende en experts over de toekomst van dit stadsbos in Almere. De agenda is het product van de betrokkenen en is
een bron van inspiratie. Niet alleen voor de planuitwerkingen van de Gemeente Almere en Staatsbosbeer, maar ook voor de
partijen en ondernemers in het realiseren van hun ambities in en rond het Almeerderhout.

Aanleiding
Het Almeerderhout is een boscomplex tegen de rand van Almere, dat bestaat uit verschillende bossen met elk hun eigen sfeer.
Het complex heeft een recreatieve functie voor de omliggende wijken én op het niveau van stad en regio.
In de loop der jaren heeft de stad zich steeds meer om het gebied heen gevouwen. Dit is zoals het eind jaren zestig al is bedacht en ontworpen. Verschillende wijken, uit diverse bouwperiodes, grenzen direct aan het bos. Bijna het hele palet aan Almeerse wijken is hier te vinden: de Marken en de Grienden in het oudste stadsdeel Almere Haven, nieuwbouwwijk Nobelhorst,
de villawijken Vogelhorst en Overgooi, het eigentijdse Oosterwold en aan de andere kant van de snelweg A6 Filmwijk, Danswijk
en de toekomstige Floriadewijk. Met het omsluiten van de stad verandert de identiteit van het Almeerderhout van ‘polderbos’
naar een stadsbos. Dit brengt een nieuwe realiteit met zich mee. De bewoners van elke wijk hebben eigen wensen en behoeften voor de toekomst van het Almeerderhout. Dit verhoogt de druk op het bos, maar brengt ook kansen met zich mee. Dat
maakt dit het geschikte moment om als gemeente Almere, Staatsbosbeheer en de bewoners van Almere na te denken over de
toekomst van het Almeerderhout.

FEITEN EN CIJFERS
Omvang • 1400 hectare
Grondgebied • Gemeente Almere
Eigendom • Staatsbosbeheer
Bewoners (1 km)• Ruim 60.000 in- en
omwonenden + 20.000 (2040) + Floriade
Bezoekers • 340.000 bezoekers (2014 )

Waterschap • 28 hectare
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De aanpak van de bosdialoog
Om meer inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van de stad, zijn de gemeente Almere en Staatsbosbeheer een dialoog gestart met de omliggende wijken en de bezoekers van het Almeerderhout. Vanuit bestaand beleid is invulling gegeven aan de
bosdialoog. In een campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou is een brede doelgroep uitgenodigd om aan de dialoog deel te nemen.

Vrijwilligersavond
Doelgroep: vrijwilligers van Staatsbosbeheer
Een avond waarin met de vrijwilligers is nagedacht over de toekomst van het Almeerderhout, vanuit de thema’s ‘Natuur dichtbij de stad’, ‘Beter beleven’ en ‘Duurzame stad’.
Expert meeting
Doelgroep: betrokken experts o.a. op gebied van natuur, recreatie, gezondheid en duurzaamheid
Met experts is een verdiepende sessie gehouden op de thema’s ‘Natuur dichtbij de stad’, ‘Beter beleven’ en ‘Duurzame stad’.
De opbrengst van deze avond heeft onder andere de verdiepende onderwerpen voor de dialoog bepaald, zoals deze per thema
zijn terug te vinden in de navolgende hoofdstukken.
Bosgesprekken
Doelgroep: bewoners aangrenzende wijken van het Almeerderhout
Op een viertal avonden is een bijeenkomst georganiseerd, in de wijk zelf of op de Kemphaan. Na een presentatie en een wandeling in de omgeving, hebben bewoners met behulp van een grote plattegrond en kansenkaartjes hun ideeën en wensen voor
het Almeerderhout kunnen delen.
Wensen– en ansichtkaarten
Doelgroep: aangrenzende wijken en bezoekers van de Kemphaan
Alle bewoners van omliggende wijken hebben een ansichtkaart in de bus gekregen, met de uitnodiging hun ideeën en wensen
terug te sturen of online met ons te delen. Ook op de Kemphaan konden bezoekers hun wensen ‘in de boom hangen’.
Social media
Doelgroep: de stad Almere en de regio
Tijdens de campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ zijn mensen via social media uitgenodigd online mee te denken over de toekomst van het Almeerderhout.
Doe– en kijkdag Staatsbosbeheer
Doelgroep: bezoekers, afkomstig uit de omliggende wijken, de stad en uit de regio
Op de Doe– en Kijkdag is de dialoog aangegaan met bezoekers van de Kemphaan. In gesprekken en met behulp van wenskaarten is informatie opgehaald vanuit een brede groep bezoekers.

Door middel van georganiseerde bosgesprekken, wensen– en ansichtkaarten en social media hebben ca 275 betrokkenen
meegedacht over de toekomst van het Almeerderhout. Voorliggend kansenboek is het resultaat wat de stad ons heeft verteld.
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Leeswijzer
Na deze introductie geven we een korte beschouwing op de (beleids-) kaders van het Almeerderhout, wat is het vertrekpunt
en welke ambities hebben Staatsbosbeheer en gemeente Almere uitgesproken over het bos. De gezamenlijke partijen hebben
daarin drie kernwaarden van het bos benoemd, een mooie kapstok voor de bosdialoog.
De ontwikkelingsgeschiedenis van Almere en zijn groenblauwe structuur toont letterlijk het groeiproces van Almeerderhout. In
het hoofdstuk verleden, heden en toekomst wordt dit groeiproces kort beschreven.
Vervolgens worden de kansen in drie hoofstukken toegelicht:

1. Natuur dichtbij de stad

2. Beter beleven

3. Duurzaam benutten

Elk hoofdstuk heeft een gelijke opbouw:
•

Trends & ontwikkelingen tonen de context waarin het Almeerderhout zich binnen het thema bevindt

•

Vanuit gesprekken met kennishouders en betrokken experts zijn een aantal concrete thema’s voor de dialoog benoemd

•

Aan de hand van deze thema’s is de dialoog gevoerd en zijn kansen en wensen opgehaald

In de gesprekken kwamen ook actuele aandachtspunten naar voren, die vanuit betrokkenheid of bezorgdheid genoemd zijn.
Ook deze punten zijn in de hoofdstukken meegenomen, om een compleet beeld van de dialoog te geven.
De opbrengst van de totale bosdialoog is uiteindelijk vertaald in 11 speerpunten. Deze speerpunten vormen het uitgangspunt
voor het vervolg in het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor het Almeerderhout.
In de bijlagen wordt de opbrengst gepresenteerd per woonwijk:
•

Almere Haven

•

Nobelhorst

•

Oosterwold

•

Overgooi en Vogelhorst

Colofon
De bosdialoog is in opdracht van gemeente Almere en Staatsbosbeheer opgesteld en wordt aangeboden aan de gemeente
raad, de directie van SBB en beschikbaar gesteld op www.GrowingGreenCities.Almere.nl & op www.staatsbosbeheer.nl/
kemphaan.
De bosdialoog is georganiseerd en samengesteld door OAK consultants, juni 2019.
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Kaders Almeerderhout
De gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken al lange tijd samen aan de (door) ontwikkeling van het stadsbos. Almere is
een jonge stad met een grote groeiopgave. Om het bos gelijke tred te laten houden met stedelijke ontwikkeling is het
‘Ontwikkelplan Boswachterij Almeerderhout (2005) opgesteld. Het geeft een doorkijk naar 2030 en is nader uitgewerkt in het
realisatieplan (2013) en het werkplan Almeerderhout (2017). In deze stukken worden beleidskaders en ambities voor de toekomst geformuleerd. Een mooi vertrekpunt voor de dialoog.

Almere 2.0
Het Rijk heeft Almere een aantal jaren geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 woningen. Deze extra woningen zijn
nodig om de verwachte groei in de regio op te vangen. Daarbij is afgesproken dat de groei altijd in evenwicht tussen ecologie,

bereikbaarheid en verstedelijking zal plaatsvinden. Naast nieuwe woningen wordt daarom ook geïnvesteerd in nieuwe
voorzieningen, infrastructuur én natuur en landschap in de stad en de regio. De gemeente Almere, provincie Flevoland en het
Rijk hebben samen het Fonds Verstedelijking Almere opgezet. Om daarmee ontwikkeling van de stad Almere naar een 2.0versie financieel mogelijk te maken.

Programma Groenblauw
Het typische groenblauwe netwerk met bossen, meren, parken en wetlands (dat zich tot ver ín de wijken vertakt en verfijnt)
wordt gezien als één van de grootste kwaliteiten van Almere. Natuur is altijd dichtbij! Er ligt een aanzienlijke opgave in de
doorontwikkeling naar divers, aantrekkelijk en toegankelijk groen en water. Dit doet de gemeente vanuit het Programma
Groenblauw onder de noemer ‘Almere maakt Groen’.

Agenda Toerisme en Recreatie
Het Almeerderhout is één van vier locaties waarmee kansen voor toerisme en recreatie op korte termijn kunnen worden verzilverd. De bedoeling is dat deze plekken gaan transformeren tot bijzondere kerngebieden in de stad waar het fijn is om te verblijven en waar je als bezoeker graag nog eens terugkomt. Voor Almeerderhout wordt ingezet op oa. verbetering van de bereikbaarheid, ‘wildlife experience’, gezinnen uit de regio en aansluiting op promotiekanalen in de gehele regio.

Programma Groene Metropool
Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen ‘vanzelfsprekend’ deel uitmaakt van
onze (stedelijke) leefomgeving. De organisatie streeft naar een groen en waterrijk netwerk dat ons land dooradert: van de
stadscentra tot in de natuurgebieden. Met het programma Groene Metropool draagt Staatsbosbeheer bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse steden.

5

Werkplan Almeerderhout
Vanuit verschillende programma’s en projecten in en grenzend aan het Almeerderhout ontstaan allerlei korte en middellange
termijn maatregelen en activiteiten. Het werkplan Almeerderhout is opgesteld om meer samenhang te brengen in deze maatregelen. Hierin spelen de volgende doelstellingen een centrale rol:
•

Ontwikkeling naar stadsbos met voldoende, diverse recreatieve mogelijkheden;

•

Versterken van de eenheid, zodat het bos als één samenhangend 'stadsbos' kan functioneren en als zodanig herkenbaar
is;

•

Kwaliteitsverbetering door de verdere ontwikkeling van de primaire vegetatie naar duurzaam loofbos.

In het verlengde van het werkplan is de behoefte ontstaan een (bos)agenda voor het Almeerderhout op te stellen beredeneerd vanuit de aangrenzende wijken, gebruikers en betrokkenen. Voorliggend document geeft hier invulling aan.
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Visie & Kernwaarden
De transformatie naar een stadsbos vraagt om visie en keuzen. Wat is belangrijk, welke richting willen we op en wat biedt het
bos voor de stad en visa versa. Gemeente en Staatsbosbeheer willen hun visies verrijken met inbreng van de bosdialoog.

Visie Gemeente Almere
Het Almeerderhout is het grootste stadsbos van Almere en grenst direct aan de bebouwing. In de toekomst zal het bosgebied
geheel omsloten worden door woon- en werkgebieden. Daarmee is het een belangrijke plek voor natuurbeleving, sport en
ontspanning voor de Almeerders. De opgave voor het Almeerderhout is dat het doorgroeit tot hét stadsbos van Almere. Hiertoe zal het bos zich moeten ontwikkelen tot een gevarieerd, aantrekkelijk loofbos dat goed verbonden is met de omgeving en
zo min mogelijk wordt versnipperd door infrastructuur.

Visie Staatsbosbeheer
De ontwikkeling van een bos in al zijn facetten is een zaak van lange adem en vraagt een regelmatige herijking van de opgaves
in relatie tot beschikbare middelen. De doelen uit het ontwikkelplan (meer recreatieve mogelijkheden; meer samenhang en de
ontwikkeling naar duurzaam loofbos) staan nog onverminderd overeind en sluiten goed aan bij de maatschappelijke doelen
van Staatsbosbeheer en de gemeente Almere (verbinding met de stad).

Kernwaarden
In onze gemeenschappelijke opgave om van Almeerderhout hét stadsbos van Almere te maken, vinden SBB en de gemeente
elkaar vooral op de volgende kernwaarden:
•

Beter beschermen - Natuur dicht bij de stad

•

Beter beleven - Versterken recreatie en toerisme

•

Duurzaam benutten - Verbinden van stad en natuur
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Verleden, heden & toekomst
Verleden
In 1968 was de inpoldering van Flevoland een feit. Begin jaren zeventig is de ontwikkeling van Almere al helemaal uitgedacht. Met vooruitziende blik is hierin
veel ruimte gegeven aan groene structuren in de stad. Een robuust groene
structuur als casco voor de meerkernige stedelijke opgaven. Door de jaren heen
is de ‘puzzel’ in een razend tempo ingevuld beginnend met Almere Haven. Het
bos is betrekkelijk jong en de veelal monotone aanplant groeit op de vruchtbare
bodem snel. De natuur- en belevingswaarde waren echter beperkt en er kwamen dan ook weinig bezoekers in het gebied. In relatieve rust kon het bos groeien en zich ontwikkelen. In de jaren 80 en 90 werden de aanleg kleinschaliger,
minder rechtlijnig en gemengder van samenstelling. Er kwamen verschillende
boomsoorten, paden en recreatieve voorzieningen (bv Kemphaan) als uiting van
de veranderende stedelijke context.

Heden
De kamers rondom het Almeerderhout worden steeds verder ingevuld. De
wijken Nobelhorst, Vogelhorst en Oosterwold aan de oostzijde en Overgooi
aan de zuidzijde. Zo vouwt de stad zich om het bos en krijgt het nieuwe buren.
Deze nieuwe positionering brengt veel kansen en uitdagingen met zich mee.
Het bos heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een robuust natuurgebied, waarin soorten als reeën, marters en bevers zich hebben gevestigd. De
groeiende stad met haar nieuwe behoeftes vergroot de druk op de natuur,
maar biedt ook kansen. Groene wijken vormen een verlengstuk van het bos.
Inzet en betrokkenheid van bewoners brengen zorg en draagvlak voor het
stadsbos in wording. De transformatie naar een duurzaam en gevarieerd
loofbos, voldoende en diverse recreatiemogelijkheden én het versterken van
de identiteit als één samenhangend en herkenbaar stadsbos.

Toekomst
De toekomst brengt nieuwe trends en ontwikkelingen. Steeds meer raken steden en
natuurgebieden met elkaar verbonden. De harde grenzen vervagen. Tegelijk lijkt de
afstand tussen mens en natuur steeds groter te worden. Kinderen komen bijvoorbeeld steeds minder (ver) buiten. Recreatiebehoeften veranderen, waarbij natuur
steeds een grotere rol gaat spelen in het dagelijks leven van mensen. Activiteiten
zoals wonen, werken, sporten en ontmoeten vindt steeds meer in het groen plaats.
Ook in grote vraagstukken als klimaatverandering en energietransitie kan het bos
een grote rol vervullen. Water en natuur hebben een positief effect op het stadsklimaat en terreinen als Braambergen en Stichtsekant bieden ruimte voor het opwekken van groene energie. Gezamenlijk kunnen we anticiperen op deze vraagstukken
van de toekomst. De bosdialoog brengt de kansen en behoeften in beeld van aangrenzende wijken, de stad en bezoekers uit de regio (zoals tijdens de Doe- en Kijkdag van Staatsbosbeheer). Het bezoeken van het Almeerderhout is echter niet vanzelfsprekend. Er is een aanhoudende inspanning nodig om de kansen die mens &
natuur binden daadwerkelijk te benutten.
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‘Een stadsbos van 1400 hectare,
omgeven door
nationale natuurgebieden én stad.
Waar vind je dat?’

1. Natuur dichtbij de stad
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Trends & ontwikkelingen
Steeds meer ontdekken we de waarde van natuur voor de mens. Het positieve effect dat natuur heeft op onze gezondheid, de
waarde die het toevoegt aan onze fysieke leefomgeving en wat natuur kan doen in onze transitie naar een klimaatbestendige
toekomst is steeds beter in beeld. Tegelijk groeit de druk op de natuur en zien we een sterke afname aan biodiversiteit.

Groeiende druk van de stad
Almere groeit:, de ‘kamers’ zoals deze begin jaren zeventig al bedacht zijn, worden nu langzaam bebouwd met nieuwe wijken. De A6 en Waterlandseweg zijn verbreed en de Floriade wordt gebouwd. De groeiende stad brengt nieuwe behoeften
met zich mee en vergroot de gebruiksdruk op het bos. Deze verhoogde druk verknipt en verdringt natuur zoals reeën. Tegelijk ontstaan er kansen voor het bos, door ruimte voor groen in de wijken en burgers die de handen uit de mouwen steken.

Meer betrokkenheid
Natuur leeft bij de mensen. Burgers raken steeds meer betrokken en zijn trots op het bos. Ze genieten van natuurontwikkeling, rust en ruimte maar maken zich tevens zorgen over thema’s als grootschalige boskap en floraen faunabeheer. Dit maakt tevens dat de (vorm van) dialoog tussen burgers en de beheerders veranderd.

Afstand mens en natuur
Ondanks de betrokkenheid en toenemende activiteiten in ‘het groen’ groeit de afstand tussen mens en natuur.
Vooral de jongere generatie komt niet meer vanzelfsprekend in contact met natuur. Vertoeven in de natuur draagt
bij aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen. Het stadsbos kan een belangrijke rol vervullen in het
herstel van deze waardevolle relatie.

Concrete thema’s voor de dialoog
Het Almeerderhout is uniek gesitueerd tegen– en straks middenin Almere. Natuur met al haar voordelen is daarmee voor de
inwoners direct om de hoek. Om deze unieke waarden te waarborgen en wellicht zelfs te vergroten voor de toekomst, is het
van belang dat we als stad nu al nadenken over de toekomst van het stadsbos van Almere. Dat doen we rond deze thema’s:

Biodiversiteit

Versnippering

Het 1.400 ha grote stadsbos kan met de reeds aanwezige
plant– en diersoorten en de aansluiting met natuur in de regio een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Dit
vraagt om gepast beheer en voldoende ruimte voor droge- en
natte natuurontwikkeling.

Om het bos optimaal te benutten voor zowel mens als dier, is
het opheffen van barrières van groot belang. Ontsnippering
van gebieden en aanhaking van aangrenzende natuurgebieden biedt veel kansen.

Natuureducatie

Verbinding stad en natuur

Een enorm stadsbos, midden in een jonge stad. Wat een kans
om de verbinding tussen mens en natuur te herstellen. Het
Almeerderhout heeft de capaciteit om zowel volwassenen als
jongeren op allerlei wijze de natuur te laten ervaren.

Natuur stopt niet aan de rand van het bos. De groeiende stad
heeft de potentie ruimte te bieden aan de natuur en zo de
potentie van het stadsbos te vergroten. Zachte overgangen en
groen in de wijk creëren de verbinding tussen stad en natuur.
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Kansen en uitdagingen uit de bosdialoog*
‘Almeerderhout verbindt mens en natuur in al zijn diversiteit’


Transformeer het bestaande bos naar een meer gevarieerd stadsbos met voldoende ruimte voor
planten, dieren én mensen;



Ontwikkel meer biodiversiteit in bosmilieus, met gradiënten, open plekken, water of moerasplaatsen, grote solitaire bomen, struiken en bloemrijke velden;



Verbindt en vergroot de natuurwaarde van het bos met uitbreidingen naar aangrenzende gebieden zoals de Eemvallei, de polders, Horsterwold en randmeren;



Zorg dat het bos niet verder versnippert en voorkom overlast van autowegen door de aanleg van
nieuwe ecologische verbindingen tussen de verschillende bosonderdelen;



Bewaak dat er voldoende ruimte blijft voor rust en ‘oer-natuur’. Plekken waar je kunt verdwalen
en natuur ongebreideld zijn gang kan gaan;



De toegankelijkheid van het bos vanuit de aangrenzende woonwijken kan verbeterd worden
met bruggen en een fijnmazig netwerk van slingerende onverharde paden;



Faciliteer natuureducatie en stimuleer bewustwording van de intrinsieke waarde en betekenis
van dit stadsbos;



Een stadsbos vraagt om kleinschalig en maatwerk beheer en goede communicatie. Neem afscheid van grootschalige bosbouwkundige beheermaatregelen.

Huidige aandachtspunten
Tijdens de gesprekken kwamen ook aandachtspunten naar voren die op dit moment spelen en/of waar zorgen over zijn.
•

Bewoners zijn zeer bezorgd over het beheer van het bos en de grootschalige kap om essentaksterfte aan te pakken en
de sporen die dit veroorzaakt;

•

Bewoners begrijpen niet goed waarom de overlast van woekeraars als berenklauw, brandnetel en liaanvormers niet
wordt aangepakt in de bossen;

•

Vrijwilligers bieden zich aan om werkdagen te organiseren in het treffen van maatwerk beheersmaatregelen (bv bestrijden berenklauw & verwijderen zwerfvuil)

•

Betrokkenen geven aan dat ze geen loket hebben om hun zorgen te ventileren: ‘we worden van SBB naar de gemeente
(*) Een overzicht van de belangrijkste noties uit de dialoog. In de bijlage treft u het volledige overzicht.
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‘Natuurbeleving in al zijn diversiteit,
voor elke wijk direct om de hoek’

2. Beter beleven
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Trends & ontwikkelingen
De afgelopen decennia is ons leefpatroon behoorlijk geïntensiveerd. Gezinnen bestaan steeds meer uit tweeverdieners, grenzen van werktijden veranderen en vrije tijd wordt opgevuld met sporten, hobby's en ontspanning. Dit vraagt een ander gebruik van het groen in en rond de stad.

Intensief leefpatroon (leefstijlenonderzoek)
Leefpatronen verschillen per persoon, per bevolkingsgroep en per wijk. Zo blijkt ook uit een leefstijlenonderzoek uitgevoerd in begin 2018 (www.leefstijlvinder.nl). Hierin zie je bijvoorbeeld dat in Haven relatief veel rust– en plezierzoekers
wonen en in Hout juist een grote groep stijlzoekers (‘work hard, play hard’). Zo kan de identiteit van een wijk en de
daarbij horende behoeftes sterk verschillen.

Multicultureel
Onze kleurrijke samenleving vraagt ook andere vormen van natuurbeleving met ruimte voor ontspanning en samenzijn. Ook jongvolwassenen laten zich relatief weinig zien in het bos, ze hebben in deze fase van hun leven andere interesse. Dit terwijl het bos prachtige gelegenheden biedt voor culturele ontmoeting, ontspanning en samenzijn.

Ondernemend en betrokken
Tekenend voor Almere en de omgeving Almeerderhout is de mate van zelforganisatie van inwoners. De ontwikkeling van de
wijken Nobelhorst, Vogelhorst en Oosterwold is illustratief. Deze vorm van betrokkenheid, inzet en ondernemerschap biedt
enorme kansen en verandert om van het stadsbos geen ‘consumptienatuur’ maar ‘onze natuur’ te maken.

Concrete thema’s voor de dialoog
Wonen, (flex)werken, sporten, ontspannen en ontmoeten; steeds meer vinden deze activiteiten ook buiten plaats. Het stadsbos
wordt daarmee onderdeel van ons dagelijks leven. Wijken verschillen in identiteit en typen bewoners. Zoveel mensen zoveel
wensen. Het stadsbos zal steeds meer ‘beleefd’ gaan worden en moet zijn basis op orde houden om deze behoefte te faciliteren.

Ontmoeting

Cultuur en muziek

Het Almeerderhout is een groen knooppunt in de stad, een
ontmoetingsplek. Een plek waar verschillende gebruikers elkaar ontmoeten, gaan wandelen, sporten en of een (kinder)
feestje vieren.

Almere houdt van kunst, cultuur en muziek en het bos faciliteert met een museumbos, land-art en bostheater. Activeer
en communiceer dit! Benut de bestaande faciliteiten beter en
geef ruimte aan nieuwe activiteiten en programmering.

Sport en beweging

Horeca

Het Almeerderhout biedt zowel de wandelaar, ruiter, fietser
als de fanatieke (water-)sporter alle mogelijkheden om prettig
te bewegen. Met 1.400 hectare is er voldoende ruimte om
een grote diversiteit aan tracks en activiteiten te huisvesten.

Op dit moment is de Kemphaan dé plek waar recreanten naar
toe gaan voor een hapje en drankje, om van daaruit het bos
te verkennen. Benut en creëer meer plekken in het bos voor
kleinschalige horeca, marktjes, foodtrucs ed.
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Kansen en uitdagingen uit de bosdialoog*
‘Almeerderhout, het stadsbos in beweging’


Zorg dat het Almeerderhout beter bereikbaar wordt met een goede OV-verbindingen en rechtstreekse snelfietsroutes vanuit wijk, stad en regio;



Herstel paden voor wandelaars, ruiters en fietsers en ontwikkel aaneengesloten en gemarkeerde circuits voor ATB, hardlopers (in diverse afstanden) en kanoërs;



Versterk de culturele programmering en de (landschaps– en beeldende) kunst in het bos en benut de bestaande faciliteiten als het bostheater, de Kemphaan, de Groene Kathedraal, cirkelbos;



Ontwikkel nieuwe recreatieve bestemmingen in het bos als theehuis, speeltuin, uitkijktoren,
activiteitenheuvel en picknickvelden en verbind deze onderling met goede bewegwijzering;



Benut de kansen van waterrecreatie in en rond het bos door de aanleg van faciliteiten als steigers, vaar en roeiroutes, dagrecreatie langs de oevers, campings, watertaxi en strandjes;



Versterk ontmoetingsplaatsen voor sociale cohesie en faciliteer activiteiten zoals familie- en kinderfeesten, bootcamps, barbecues en sport en spel;



Meer reuring op zon- en feestdagen met mobiele food en drinkwagentjes;



Werk aan duidelijke zonering. Behoud het echte boskarakter met daarin plekken voor activiteiten én plekken voor natuur en rust.

Huidige aandachtspunten
Tijdens de gesprekken kwamen ook aandachtspunten naar voren die op dit moment spelen en/of waar zorgen over zijn.
•

Bewoners zijn verrast dat er best veel wordt georganiseerd en zijn daar maar beperkt van op de hoogte.
‘Almeerderhout, het beste geheim van Almere’.

•

Communiceer beter wat er allemaal te doen is en georganiseerd wordt in het bos.

•

Wat is de status van het kasteel en het initiatief Eden Holland?

•

Mensen willen meer bankjes, kronkelpaden en wegbewijzering in het bos.

•

Zorg dat er niet in het bos gebouwd wordt: ‘ik vrees alle nieuwe woningbouw’

(*) Een overzicht van de belangrijkste noties uit de dialoog. In de bijlage treft u het volledige overzicht.
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‘Het bos benutten, in de duurzaamheidsvraagstukken van de stad’

3. Duurzame stad
15

Trends & ontwikkelingen
Klimaatverandering, energietransitie, gezondheid, verlies aan biodiversiteit. Het zijn de uitdagingen van de toekomst waarop
we nu moeten reageren. Steden proberen zich in alle facetten te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst.
Groen in en om de stad speelt hierin een centrale rol.

Klimaatverandering & energietransitie
Hittestress, droogte en piekbuien. Het zijn omstandigheden waar steden in toenemende mate mee te maken krijgen. De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen gaan.
Dit vraagt om het anders ‘benutten’ en ‘waarderen’ van de bestaande (groenblauwe) ruimte .

Gezondheid
Een duurzame stad is ook een gezonde stad. In een globaliserende wereld wordt de waarde van persoonlijk contact, traditie en verbintenis met de eigen (leef-)omgeving groter. Sociale ontmoeting, meer bewegen in een uitnodigende groene omgeving en productie van lokaal gezond voedsel maakt steden vitaal.
Het Almeerderhout kan bij uitstek bijdragen aan het fysieke en mentale welbevinden van de mensen.

Symbiose stad en natuur
Mensen trekken meer naar de stad, steden breiden zich uit en de grens tussen stad en natuur vervaagt.
Door slim gebruik te maken van goede ecosysteemdiensten, biedt het samengaan van stad en natuur juist
ook kansen. Het Almeerderhout als leverancier van de stad: in grondstoffen en voor circulaire economie.

Concrete thema’s voor de dialoog
‘Groen kapitaal’ kan een enorme bijdrage leveren in het verduurzamen van de stad. Almere heeft met het Almeerderhout een
waardevolle troef in handen. Belangrijke voorwaarde blijft wel dat nieuwe voorzieningen moeten bijdragen aan de identiteit
en eigenheid van dit openbaar toegankelijke stadsbos.

Stad in ontwikkeling

Gezondheid

Met de ruimte, positie en bereikbaarheid van het Almeerderhout heeft een stad in ontwikkeling goud in handen.
Nieuwe voorzieningen met betekenis en uitstraling versterken op hun beurt weer de identiteit van het bos.

Een groene omgeving is een gezonde omgeving. Groen nodigt
uit naar buiten te gaan, te bewegen en te ontspannen. Groen
maakt ons mentaal- en fysiek sterk. Het stadsbos biedt veel
kansen voor de gezonde stad Almere.

Klimaat & energietransitie

Oogsten

De natuur heeft een bufferende werking op weersextremen.
Met 1.400 hectare kan het Almeerderhout een belangrijke rol
spelen in de klimaat uitdagingen. Verken mogelijkheden voor
het opwekken van duurzame energie en wateropslag.

Almere kan op duurzame wijze ‘oogsten’ uit het Almeerderhout. Het biedt grondstoffen (bv biomassa) en voedselproductie. Beide op kleinere en grotere schaal. Denk aan voedselbossen of kleinschalige houtkap en -verwerking.
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Kansen en uitdagingen uit de bosdialoog*
‘Almeerderhout het groene kruispunt van de stad’


Koester het groene hart van de stad. Maak van het bos géén pretpark en bescherm de waarden
van het bos door deze scherp te formuleren in gebruik en spelregels.



De stad en het bos zijn als contramal verbonden. De vluchtige en levendige stad heeft behoefte
aan gezonde groene rustige gebieden als het Almeerderhout. Een robuust bos voor rust, ontspanning en reflectie;



Ontwikkel blauwgroene verbindingen met aangrenzende gebieden zoals de Eemvallei, de polders,
Horsterwold en randmeren zodat het zich verder kan ontwikkelen als duurzaam systeem;



Bewaak de kernkwaliteit van Almere als groene vestigingsstad en versterk een verfijnde groenstructuur tot in de achtertuin van bewoners;



Zorg dat ieder nieuw initiatief op een energie-neutrale en natuur-inclusieve manier wordt gerealiseerd en een bijdrage levert aan de beleving van het bos.



Benut het Bos in al zijn facetten met de aanleg van voedselbossen, stadstuinderijen, wateropvang, houtproductie en combineer dit in participatie en leer-werktrajecten.



Benut de daken van de Stichtsekant voor zonne-energie, groen en wateropvang.



Maak van Almeerderhout één groot leslokaal voor maatschappelijke stages, leer-werkstages, vrijwilligerswerk en re-integratietrajecten.

Huidige aandachtspunten
Tijdens de gesprekken kwamen ook aandachtspunten naar voren die op dit moment spelen en/of waar zorgen over zijn.
•

Bewoners willen graag participeren en samenwerken met Staatsbosbeheer in het realiseren van voedselbossen langs
paden in het bos;

•

Braambergen wordt als een avontuurlijke recreatieheuvel gezien;

•

Zorg voor snelle en veilige fietsverbindingen tussen Stad -Haven en Stad- Oosterwold ter promotie van gezond fietsen
naar werk of stad.

(*) Een overzicht van de belangrijkste noties uit de dialoog. In de bijlage treft u het volledige overzicht.
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Speerpunten van de bosdialoog
De opbrengst van de totale bosdialoog is vertaald in 11 speerpunten. Deze speerpunten vormen het uitgangspunt voor het
ontwikkelen van nieuw perspectief voor het Almeerderhout.

1. Verbeteren van de bereikbaarheid voor stad & regio
Werken aan een betere OV verbinding, optimaliseren fietsverbinding tussen stad en bos en creëer meerdere doelbestemmingen
voor auto’s aan de randen van het bos.

2. Toewerken naar een robuust en divers bos
Door middel van kleinschalig beheer, herplant van gemengde soorten en het verwijderen van barrières en obstakels in het bos,
wordt het bos ontwikkeld tot een robuust en (bio)divers bos.

3. Het zoneren van rust & reuring
Om zowel rustgebieden als activiteiten een plek te geven, zonder dat deze elkaar bijten, is het zoneren van het stadsbos van
groot belang.

4. Verbinding maken met regionale natuur
Benut de ecologische potentie uit de regio, door deze met groene en blauwe corridors te verbinden.

5. Het verweven van wijken en bos
Vervagen van de grenzen tussen wijk en bos, door het aantal paden het bos in te vergroten, de voorzijde van bos en wijk naar
elkaar toe te keren en door aanleg van groenstructuren in de wijk, zodat het bos tot aan de voordeur van de bewoners reikt.

6. Verder ontwikkelen van attracties & het faciliteren van activiteiten
Versterken van bestaande en toevoegen van nieuwe attractieve voorzieningen. Het stimuleren van activiteiten op gebied van
sport & spel, kunst & cultuur en eten & drinken.

7. Bepalen en uitdragen van het identiteit van het stadsbos
Eenheid en herkenbaarheid creëren in sfeer en gebruik door keuzen te maken bij inrichting, type functies & programmering en
communicatiestijl.

8. Verbeteren van communicatie & het in leven roepen van een bosloket
Oprichten van een loket, waarin gemeente Almere, Staatsbosbeheer en burgers elkaar eenvoudig kunnen vinden. Eén loket en
aanspreekpunt. Directe en persoonlijke communicatie. Opstellen van spelregels en kwaliteitsborging bij nieuwe initiatieven.

9. Op orde brengen van netwerk & routing
Het compleet maken (en houden) van de benodigde routes, bankjes en bebording.

10. Het faciliteren van oogsten uit het stadsbos
Uitbreiding van voedselbomen en vegetatie, met duidelijke spelregels. Kleinschalige houtoogst, voor biomassa of het maken
van lokale producten. Benut het bos voor interessante leer-werktrajecten en stages.

11. Werken aan het verbinden van mensen & natuur
Door middel van natuureducatie, excursies en andere activiteiten stimuleren van de verbinding mens en natuur. Het stadsbos
tevens inzetten als ontmoetingsplek voor de diversiteit aan mensen die Almere rijk is.
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Vervolg
De speerpunten van de bosdialoog geven inzicht in de wensen en behoeften van de stad. Het is waardevol ‘gedachtengoed’ dat
benut kan worden bij de doorontwikkeling van Almeerderhout naar hét stadsbos van Almere. Een stadsbos dat meegroeit met
de stad, dat inspeelt op veranderende behoeften en bijdraagt aan een groene en gezonde leefomgeving.
De samenwerkende partijen, Almere en Staatsbosbeheer, gaan de resultaten van de dialoog benutten bij het opstellen van
een bosagenda 2030. In deze bosagenda wordt een inspirerend toekomstperspectief geschetst voor Almeerderhout en
worden concrete opgaven benoemd voor lange en korte termijn. De bosagenda zet daarmee een stip aan de horizon en speelt
in op veranderende inzichten, ambities en behoeften van de stad.
Het verdient aanbeveling om te starten met een heldere profielschets van het bos: wat is het unieke karakter dat past bij dit
bosgebied? Een identiteit die voortbouwt op de bestaande waarde en de kracht van de plek. De benoemde kernwaarden:
‘natuur dichtbij de stad’, ‘beter beleven’ en ‘duurzaam benutten’ spelen hierbij een belangrijke rol.
Op basis van de gebiedseigen identiteit wordt vervolgens kleur en richting gegeven aan de verschillende opgaven voor het bos.
Deze opgaven worden idealiter integraal aangevlogen waarbij ontwikkelen, beheren, programmeren en communiceren in samenhang worden beschouwd. Dit kan in een ontwerpend onderzoek, waarbij gekeken wordt hoe de betekenis van Almeerderhout voor stad en regio kan worden versterkt en toekomstbestendig kan worden ingericht en beheerd.
Een ander aandachtspunt voor het vervolg is de communicatie met bewoners en gebruikers van het bos. De bewoners van
Haven, Nobelhorst, Overgooi, Vogelhorst en Oosterwold, de vrijwilligers en de gebruikers van het bos zijn begaan bij de ontwikkeling van het Almeerderhout. Ze zijn trots op ‘hun’ bos en genieten van al het moois wat het te bieden heeft maar zijn ook
bezorgd over het behoud van de bestaande waarden. Deze ‘verhoogde’ betrokkenheid vraagt ook om een nieuwe vorm van
communiceren.
De samenwerkende partijen, Almere en Staatsbosbeheer, pakken deze handschoen graag op. De opbrengst van de bosdialoog
wordt verder uitgewerkt zodat het Almeerderhout, meer dan voorheen, onmiskenbaar onderdeel van de stad zal uitmaken. De
gemeenteraad van Almere en de directie van Staatsbosbeheer borgen het gedachtengoed van de bosdialoog bij de verdere
planuitwerking.
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Bijlagen
)

Verdiepende sessie met experts

)

Vrijwilligers Staatsbosbeheer

)

Wensen uit de wensboom (bezoekers Kemphaan)

)

Almere Haven

)

Nobelhorst

)

Oosterwold

)

Overgooi & Vogelhorst

)

Mini-enquête growing green cities

1. Verdiepende sessie met experts

Onderwerpen per thema
Natuur dichtbij de stad
1. Biodiversiteit
2. Natuureducatie
3. Versnippering
4. Verbinding stad en natuur

Beter beleven
1. Ontmoeting
2. Cultuur en muziek
3. Sport en beweging
4. Horeca

Duurzame stad
1. Stad in ontwikkeling
2. Gezondheid
3. Klimaat en energietransitie
4. Oogsten

2. Vrijwilligers Staatsbosbeheer

Natuur dichtbij de stad
1. Big five water- natuur om te kijken
2. Big five bos - bosdieren
3. Natuur in je tuin
4. Proeftuin voor natuur-innovaties
5. Directe fietspaden van en naar bos/
stad
6. Goede OV-verbinding tussen stad en
Kemphaan
7. Recreatieve ronde maken, zonder
barrières

Beter beleven
1. Overdekte ontmoetingsplekken,
voor picknicken, bbq-en en eten
2. Meer evenementen
3. Boskunst
4. Meer eet– en drinkplekken (horeca)
5. Pannenkoekenhuis
6. Rustgebied, bankjes plaatsen
7. Kasteel afbouwen, witch world

Duurzame stad
1. Kunstenaarswoningen
2. Energie opwekken op Braamberg en
op daken Stichtse kant

3. Wensen uit de wensboom (bezoekers KempWensboom
Gedurende de campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ heeft een houten wensboom in de Kemphaan gestaan. Bezoekers van de Kemphaan konden hun ideeën en wensen op een wenskaart
schrijven en deze aan de takken van de wensboom hangen. Onderstaand overzicht vat deze wensen samen, gerangschikt per thema.

Waarom kom jij naar het Almeer-

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter ma- natuur beleven duurzaam overig

Door het te onderhouden en behouden zoals het nu is, in al zijn pracht
Om heerlijk ontspannen momenten te beleven
met het gezin en het plezier van kinderen te
Wandel met grote regelmaat in het bos
Laat het bos, bos zijn! Geen pretpark, geen belevenisbos, geen doebos. Liefst
ontoegankelijk en verdwaalbaar.
Het is hier prachtig dicht bij huis
Betere bewegwijzering en meer banken
Koffie drinken en fietsen
Géén loslopende honden en restaurants 's-avonds open. Een pluktuin met bloemen, verder prima zo.
Bewoner Overgooi en Vogelhorst
Stop met kappen en beheer de climatis en berenklauw. Besef dat 90% van de
bezoekers hondenbezitters zijn.
Bewoner Haven: even lekker wandelen in het
bos
Voor de kabouterwandeling met mijn kleindochter
Doe en kijkdag SBB

Bos lekker ruig houden en beslist geen park.

Verbind de verschillende bosonderdelen met spannende paden. Maak het
rondje over de dijk langs Randmeer naar Overgooi.
Het tempo waarin het bos verandert is precies goed. Elk jaar weer een paar
nieuwe dingen.
Het is een echt bos en geen park
Er wordt teveel gekapt en te weinig ingeplant
Diversiteit van het bos
Bereikbaarheid en fietsverbindingen uit de stad. Ook beter openbaar vervoer is
nodig
Ik wil een mountainbike route
Apeldoorn: we vinden het een heel mooi stuk- Wees goed voor de dieren en houdt het schoon.
je natuur en gezellig
Ik woon en wandel er graag
Ontwikkel een gezond bos met ruimte voor dieren en diversiteit. Geen horeca
en commercie
Natuureducatie met kleinkind
Bereikbaarheid met openbaar vervoer moet beter
Met de paarden door het bos in de natuur rij- Door bewoners o.a. Paradijsvogelweg is de ST Kathedralen trail opgericht
den en honden uitlaten

Waarom kom jij naar het

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter ma- natuur beleven duurzaam overig

bewoners kathedralenpad Oosterwold

Wij willen ons atelier 'de ambachtelijke korf'verbinden aan Staatsbosbeheer bv
gezamenlijke workshops of als trefpunt.
Grote speeltuin a la Amstelpark
Meer zwemrecreatie met open velden in het buiten het bos
Kleinschalig bosbeheer. Bij kappen van percelen wordt ook kruidenlaag vernietigd. Goudvink is verdwenen en Putter gaat hard achteruit door vernietiging

Het bos is mijn achtertuin
-

Bewoner Almere Haven. Wandelen en hardlopen en met kleinkinderen naar de Kemphaan
Ruimte voor wilde bijen.

Vrije liggin van de camping behouden
Minder bomen kappen en natuurlijk houden

bij Vogelweg kunnen de bermen zeer geschikt gemaakt worden voor wilde bijen. Zie: NBV+IVZF en bijenhotels
Netter onderhouden
Zet studenten in om bosrank te bestrijden en afval te verwijderen
Ik zet me graag in als vrijwilliger van evenemen- Meer ontmoetingsplekken voor de verschillende mensen
ten
Bewoner Nobelhorst: om van de rust en natuur Wandelpaden begaanbaar houden ivm woekerende Berenklauw. Aanleg voedte genieten
selbos met eetbare vruchten. Aanleg van een trimbaan en trekvlot over water.
Genieten van de natuur
Zoveel mogelijk onverharde paden en de natuur zijn gang laten gaan
Bewoner Overgooi
Leg een doorgaande fietsroute aan tussen Overgooi en Almere Stad.
Vrijwilliger
Vaak vaker of vrijwilligers willen helpen bij het uitroeien van Berenklauw of
Bosrank
Spelen in het bos
Aanleg van een groot meer in het bos om te spelen
Zorg voor eetbare paddenstoelen
Ik wandel graag met de hond
Plant ook naaldbomen aan
Bewoner Oosterwold
Toekomstige spoorlijn verplaatsen naar A27.
Geniet van de natuur
leg kronkelpaadjes aan met bankjes
Bewoner Oosterwold
Maak het Overvaartbos aantrekkelijk en verbindt het met paden
Bewoner Paradijsvogelweg: ik geniet van de
Zorg voor een duurzaam beheer als bewijs van een zorgzame en respectvolle
reeen.
omgeving
Ik kom voor de waterspeelplaats
Meer bloemen, meer klimmen en klauteren
Om te wandelen, fietsen en apenopvang te
Behoud zoals het is. Liever minder dan meer! Geeen natuur kappen voor allergaan en leef milieuvriendelijk&fair trade
lei attracties
Bewoner Haven: komt voor rust en natuur (bv
circelbos)

Paden doormaaien en niet halverwegen stoppen. Brandnetel en Berenklauw
bestrijden

Waarom kom jij naar het
Almeerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter
maken?

Ben blij met ons 'groene hart'
Heerlijk dichtbij de natuur in.
De nieuwe woonomgeving van mijn zus bewonderen
Genieten van het groen
Mooi bos

Veel meer diversiteit in beplanting en dat bomen oud mogen worden
Veel verschillende bomen en mooie spannende wandelpaden aanleggen
Goed onderhoud en vrije locaties voor dieren en planten. En speelmogelijkheden
Actitiviteiten op het water zoals kanoen of een karpervijver
Behoud de kwaliteiten van het bos en stel spelregels op voor nieuwe intiaitieven. Bewaak de kwaliteit!
Meer banken plaatsen bij de fietspaden
Meer kunst, locatietheater en landschapskunst
Picknickveldjes
Het openbaar vervoer laten doorrijden tot Overgooi en dan draaien. Rijden
met hogere frequentie
Meer picknicktafels en meer speeltoestellen
Aanleg van nieuwe fietsovergangen over de Hoge Vaart. Fietspaden verbreden
ook voor wielrenners
Meer bankjes plaatsen
Weg langs Braambergen Hoge Vaart een bord plaatsen met verplicht linksaf
zodat er geen auto's het fietspad op rijden.

Fietsen en drinken bij Buitengewoon
Bos dichtbij huis
Omdat het leuk is, altijd iets te doen
Ik werk hier op de Kemphaan
Wandelen en spelen

Omdat het hier heerlijk fietsen is

Best bewaarde geheim van Almere
Om te hardlopen, wandelen en werken als
vrijwilliger
Almere Haven: wandelen met de hond
Voor de kabouterwandeling
Mooi bos
Met het paard rijden
Voor vrijwilligerswerk en soortenkennis
Kijk en doe dag SBB

Leuke beleving van flora en fauna
Voor groen, bever, reeen en rust
Ik werk graag in het bos en wandel graag
Bewoner Oosterwold: met de honden wandelen in de stroken

Meer wandelroutes
Weg met de Berenklauw
betrek de jeugd met (educatief) geo-catching
Meer groen in de wijken zodat het aansluit op het bos. Symbiose stad en bos.
Meer kunst en landart
Herstel en uitbreiding van de ruiterroutes Stichting kathedralen bos. Rondjes
Beter afstemmen van alle partijen binnen en buiten SBB
Zorg dat er pin-gelegenheid is tijdens evenementen.
Bomen planten op de Braamberg ipv zonnepanelen. Zie vb in Ridderkerk op de
vuilstort is een prachtig bos ontwikkeld: de Gorzen.
Zorg voor goede communicatie en informatie naar de omgeving
Niet nog meer mensgerichte activiteiten organiseren en meer bomen planten
Een bostheater in een heuvel
Meer paden aanleggen door de bospercelen en brandnetels verwijderen. Veel
afwisseling in beplanting brengen voor vogels: struiken, bloemen ed

natuur beleven duurzaam overig

Waarom kom jij naar het
Almeerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter
maken?

Ik wandel graag in de natuur
Picknicktafels en bankjes
Almere Haven: wandelen en fietsen in het bos Meer bankjes plaatsen en klaphekjes verbreden voor driewielfietser
Ecoduct over de Waterlandseweg

natuur beleven duurzaam overig

4. Almere haven
Profielschets
Almere haven is de oudste wijk van Almere, de eerste huizen zijn midden jaren zeventig gebouwd. De eerste bewoners
hebben Almere en het Almeerderhout zien ontstaan en zijn goed op de hoogte van wat er speelt in de omgeving. Vanuit
de wijk De Grienden en De Meenten wordt vooral het Waterlandsebos ten zuidwesten van de Waterlandseweg veel bezocht. Gebruik bestaat vooral uit fietsen, wandelen en het uitlaten van de hond. De bezoekers van het bosgesprek gaven
aan dat zij vooral op zoek zijn naar rust en het genieten van de mooie natuur.

Hoofdpunten uit de dialoog
•

Men maakt zich zorgen over het huidige beheer en heeft behoefte aan goede tweezijdige communicatie;

•

Er wordt veel waarde gehecht aan het behoud van rust en bestaande natuur. Zonering van rust– en activiteitengebieden kan daarvoor uitkomst bieden;

•

Ruimte voor plant en dier is van groot belang. De groeiende stad vergroot de druk op de inmiddels ontwikkelde
natuurwaarden. Het Almeerderhout moet ruimte (blijven) bieden aan dieren en een hoge biodiversiteit.

Leefstijlenonderzoek
Het leefstijlenonderzoek laat zien dat Almere haven een gebalanceerde gemeenschap heeft, waarin alle leefstijlen
in vrij gelijke mate aanwezig zijn. Dit is deels te verklaren doordat Almere haven de oudste wijk van Almere is,
waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn en de oudste bewoners in deze buurt zijn opgegroeid. De twee
meest vertegenwoordigde leefstijlen zijn plezier– en rustzoekers. Dit zijn op zich zelf twee contrasterende leefstijlen.

Rustzoekers—‘Dichtbij huis is genoeg moois te zien’
Rustzoekers genieten van de directe omgeving. We waarderen rust en houden het graag zoals het is.

Plezierzoekers—’Lang leven plezier en gezelligheid’
Gekke dingen doen en vermaakt worden. Gezelligheid en de hort op met vrienden, daar maak je ons gelukkig mee.

Natuur dichtbij de stad
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Beter beleven
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6

1

4

1. Tiny forest
2. Volwassen bos
3. Bos zonder barrière
4. Big Five water
5. Bereikbaarheid verbeteren
6. Rangers

9

4
7
8

5

6
10

1. Bostheater (bestaand)
2. Rustgebied voor dier en mens
3. Geen verlichting langs bospaden
4. Natuurlijk spelen
5. Zo laten voor honden, schapen en
kinderen
6. Rustgebied, bankjes plaatsen
7. Bosmarkt organiseren
8. Green meeting point
9. Fiets en wandel rustroute (waar je
geen activiteiten tegen komt)

Duurzame stad
1. Oerbos
2. In de bossen verschillende percelen
met grasweides met wilde bloemen,
voor bijen
3. Fruitbomen langs oude Waterlandseweg
4. Insectentuin
5. Oerbos
6. Blote voeten pad
7. Mag gen pretpark/pretbos worden
8. Houtoogst
9. Kemphaan meer als geheel als toeristische attractie zien / ontwikkelen

Vanuit de wenskaarten
Ideeën en wensen
Creëer/behoud rust ten zuiden van de Waterlandseweg en recreatie aan de noordzijde
In samenwerking met de buurt het beheer organiseren rondom Haven, bv. Bestrijding berenklauw na boskap

Zorgen
Kaalslag! Ik kom er niet meer
Het bos is voor bomen en dieren
Beheer van brandnetels

5. Nobelhorst
Profielschets
Nobelhorst is een zeer jonge wijk, welke nog volop in ontwikkeling is. De bewoners hebben hun directe leefomgeving zelf
mogen ontwerpen en inrichten, wat tekenend is voor het ondernemerschap en organisatievermogen dat in de mensen zit.
Langzaam keren de ogen zich nu naar buiten en over de grenzen van de wijk. In eerste instantie wordt de rand van het bos
gewaardeerd als uitzicht vanuit de wijk. Maar steeds meer wordt gekeken naar wat het bos nog meer kan beteken voor
de wijk. En andersom. Zo kwam dit in het bosgesprek in de buurtschuur naar voren.

Hoofdpunten uit de dialoog
•

We zijn hier grotendeels komen wonen voor de directe groene omgeving. We zijn erg begaan bij de natuur. Het is
belangrijk dat de natuur de ruimte krijgt en behoud. Daar past kleinschalig beheer bij;

•

De aansluiting tussen wijk en het stadsbos is belangrijk. Voor ons en voor de kinderen. Zo komt natuurlijk spelen en
natuureducatie vanzelf;

•

Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. Oogsten in de wijk en uit het bos verbind mens en natuur. Meer voorzieningen voor sport en beweging worden gewaardeerd!

Leefstijlenonderzoek
Het leefstijlenonderzoek laat zien dat Nobelhorst veel Plezier– en Stijlzoekers heeft. Dit past bij het karakter van een
jonge wijk, die grotendeels door de bewoners is ontworpen en ingericht. Ondernemersdrift is tekenend voor deze
groep, met als doel genieten en plezier maken.

Stijlzoekers—‘Work hard, play hard’
Hard werkend, ambitieus en ondernemend. In hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld en zoeken we uitdaging op.
We waarderen luxe en comfort.

Plezierzoekers—’Lang leven plezier en gezelligheid’
Gekke dingen doen en vermaakt worden. Gezelligheid en de hort op met vrienden, daar maak je ons gelukkig mee.

Natuur dichtbij de stad

1

1. Reeën & marters

4
1 3
2

8

6

7

2

3. Bosrijk en dieren behouden
4. Stadstuinderij €250 inleggen voor ieder weekend groente. Zelf
meehelpen toegestaan, 1 betaalde bio boer

1

5. Veilige vuurplek in het bos

2
3 9 10
4
5
6 7 3

5

7

2. Boomstam zitplaatsjes in een rondje om één hoge boomstam

11

8

6. Reeën gebied (veilig & rust) geen honden
7. Volwassen bos

12

8. Natuur inclusief bouwen
9. Big Five water

10. Coulisselandschap! Laat akkers intact, maak paden langs de
randen. Niet alle akkers volbouwen.
11.Waarschuwingsborden overstekend wild

4

12. Trek het bos door →
13. Kinderboerderij beesten!
14. Big Five bos

5

6

12

13

15

8

22
16

14

15. Faunapassage—diervriendelijke overgangen en bruggen
16. Volwassen bos
17. Faunapassage I.v.m. mobiliteit - voor herten toegankelijke
oevers
18. Reeën& bevers, rust & veiligheid, niet betreden

19. Reeënwissel waar nodig
20. Meer water & bloeiende planten
21. Bos zonder barrières
22. Dóórtrekken van boskammen door Oosterwold. Coulisselandschap creëren

9

17

Beter beleven

18

9

1. Kinderboerderij-achtige plek voor ouders met jonge kinderen.
Ontmoetingsplek (ook voor schoolgebruik)
2. Stads(bio)tuinderij als in Haarlem
3. Geen huizen aan het ven/akker, respect voor bos & dier
4. Oerbos

10

5. Fietsbrug over Hoge vaart

19

11

6. Moestuin complex rand v/h bos
7. Circulair bos - grote bomen laten staan

20

21

8. Moestuin
9. Wateropvang

Duurzame stad
1. Brug over Kievitsweg (verbinding boskam)
2. Extra bruggetjes

3. Fiets– en wandelpaden
4. Kronkelpaden
5. Sport & beweging - Bostrack
6. Sport & beweging - Bootcamp
7. Cultuur & muziek - Bostheater
8. Theater, voor o.a. Suburbia
9. Almere ALP
10. Cultuur & muziek - Boskunst
11. Uitkijktoren op de bult

Vanuit de wenskaarten

Via de mail (growinggreencities)

Ideeën en wensen

Ideeën en wensen

Almere ALP: een berg met allerlei activiteiten

Een grote heuvel in het Almeerderhout creëren, waarop men kan sporten, spelen, klimmen, glijden, maar ook natuur en rust.

Meer wandelpaden van houtsnippers

Van groot belang is een lange termijn planning zodat een kaalslag ineens in de toekomst voorkomen wordt en planmatig gerooid en
nieuw aan geplant gaat worden. Aanleg van wandel- , fiets- , paarden- en mountainbike paden. Voorkomen moet worden dat deze
paden kapot gereden worden bij bos onderhoud. Gezien de kleibodem wandelpaden verharden met zand en fijngemalen puin. Aan
plant van bomen met gevarieerde Europese soorten die bij de polderbodem passen, ook alleenstaande bomen in open plekken,
vooral interessant voor Eik, beuk en linde, waardoor er ruimte ontstaat om deze bomen tot volle wasdom te laten komen. Mogelijk kan er ook variatie in het terrein gebracht worden door waterplaatsen of natte zones en verhogingen aan te brengen. (Voorbeeld
bos Zeewolde)

Laat het bos het bos blijven

Creëer een stukje heidelandschap in het bos
Bos voor fietsen, rust voor plant en dier, natuureducatie en voedselbos
Mee oerbos, zonder onderhoud
Vennetje met kreupelpad
Reeënbos - uniek in de wereld! Goede verbindingen over Hoge vaart
Geen paden achter de tuinen i.v.m. honden

Bomen: rode en groene beuk, berk, zwarte els, haagbeuk, hazelaar, ruwe iep e fladder iep, zoete kers en vogelkers, sierappel, meel
bes, wegedoorn,, diverse linden soorten, zomer en winter eik, meidoorn, esdoorn, walnoot, acacia, tamme kastanje etc. Aanvullen
met onder begroeiing.
Door veel bloeiende en vruchtdragende bomen te planten wordt het bos interessant voor wandelaars in voorjaar en herfst, krijgt het
bos een grote afwisseling, is interessant voor het insecten en vogel leven etc.
Wij zijn zeer geïnteresseerd om mee te denken en te werken. Beheer en onderhoud is van eminent belang.

6. Oosterwold
Profielschets
Oosterwold is de jongste wijk van Almere. Een bijzondere wijk, waar ook hier de inwoners hun huis en leefomgeving
zelf ontwikkelen en organiseren. Maar hier ligt een grote nadruk op de groene natuurlijke omgeving en stadslandbouw. De inwoners hebben een sterk ondernemend karakter, benoemen veel kansen voor verbetering en benutting
en zien het bos als een verlengde van hun wijk. Er wordt contact gezocht met Staatsbosbeheer en de gemeente voor
het oppakken en benutten van kansen.

Hoofdpunten uit de dialoog
•

Men maakt zich zorgen over het huidige beheer en heeft behoefte aan goede tweezijdige communicatie;

•

Er wordt veel waarde gehecht aan het behoud van rust en bestaande natuur. Zonering van rust– en activiteitengebieden kan daarvoor uitkomst bieden;

•

Ruimte voor plant en dier is van groot belang. De groeiende stad vergroot de druk op de inmiddels ontwikkelde
natuurwaarden. Het Almeerderhout moet ruimte (blijven) bieden aan dieren en een hoge biodiversiteit.

Leefstijlenonderzoek
Vanwege de jonge leeftijd van de wijk en het feit dat het nog slechts voor een klein deel bebouwd en bewoond
wordt, zijn er nog geen gegevens vanuit het leefstijlenonderzoek beschikbaar. Naar verwachting zal de wijk Oosterwold een vergelijkbaar karakter laten zien met de wijk Nobelhorst; ondernemende inwoners wat zich vooral uit in
Plezier– en Stijlzoekers, maar naar verwachting een groter aandeel avontuurzoekers.

Natuur dichtbij de stad
1. Wandelroutes 4, 8, 12 km met paalkoppen aangegeven
2. OV verbinding
3. Rangers
4. Meer slingerpaden, wandelpaden
onverhard
5. Natuur in je tuin
6. Volwassen bos
7. Faunapassage—verbinding Zeewolde
8. Coulisselandschap, veld en bosrand

Beter beleven

3
1

1. Oerbos & blote voetenpad combineren
2. Voedselbos
3. Wateropvang
4. Blote voetenpad
5. Houtoogst
6. Voedselbos
7. Kleurrijke samenleving

1

2
1
3
2

6

3 2
4
9

4
7

8

7

4

5

5

Duurzame stad

5
7

6
6

7

1. Ontmoetingsplek
2. Coopertestbaan, 1200 m onverhard
3. Natuurlijk spelen
4. Bootcamp
5. Heel graag! Kathedralenbos
6. Foodtrucks
7. Bootcamp
8. Koffie– en theehuis
9. Bosconcert

Vanuit de wenskaarten
Ideeën en wensen
Bewegwijzering naar bestemmingen in het bos aanbrengen/; toevoegen ateliers (‘de ambachtelijke korf’),
voedselbos en Kemphaan.
Herkenbaarheid van het bos vergroten
Duidelijker aangeven privé paden versus paden van Staatsbosbeheer, Reinslaan/Kathedralenpad

7. Overgooi & Vogelhorst
Profielschets
De wijken Overgooi en Vogelhorst zijn ruim 10 jaar oud en breiden zich nog steeds uit. Het betreffen villaparken aan de
noordoostzijde en de zuidwestzijde van het Almeerderhout. Ruim een derde van de inwoners is tussen de 45-65 jaar oud.
Het bos is een belangrijke reden dat mensen hier zijn komen wonen. Er wordt gebruik van gemaakt door wandelen en
fietsen, paardrijden en duursporten. De bezoekers van de avond zijn betrokken bij het stadsbos en willen graag meedenken en bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het Almeerderhout.

Hoofdpunten uit de dialoog
•

Men maakt zich erg zorgen over het huidige beheer en de kap die plaats vindt. Er is behoefte aan betere communicatie en een duidelijk aanspreekpunt;

•

Kunst en cultuur mag de ruimte krijgen, maar wel op een kleinschalige manier. Eveneens mag er ruimte zijn voor
gebruik, zoals recreatie en sport. Maar zorg voor een goede zonering;

•

Er is bereidheid te helpen in beheer, daar waar samen optrekken mogelijk is. Dat vraagt wel om transparante informatie en communicatie.

Leefstijlenonderzoek
Het leefstijlenonderzoek laat zien dat Stijlzoekers in deze wijken zeer sterk vertegenwoordigd zijn, met ongeveer
50% van alle inwoners. Overgooi en Vogelhorst zijn relatief jonge wijken, opgebouwd door inwoners met ondernemersdrift en ambitie. De huizen zijn van het hogere segment, wat ook past bij Stijlzoekers; ‘Work hard, play hard’.

Stijlzoekers—‘Work hard, play hard’
Hard werkend, ambitieus en ondernemend. In hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld en zoeken we uitdaging
op. Ze waarderen luxe en comfort en zijn betrokken bij de omgeving.

Natuur dichtbij de stad

1

1. Natuur in je tuin—bijenlinten
2. Volwassen bos
3. Parkeerplaats naar Leeuwerikweg
4. Faunapassage
5. Natuur in je tuin
6. Laat het bos groeien. Het bos heeft
jou niet nodig. Dat heet natuur.
7. Vanuit de buurt, brede fiets en wandelroute naar Kathedraalbos
8. Groen uitzicht voor overburen uit
Huizen
9. Brug over Hoge vaartt.o.v. Braambergen

3
2
1

Beter beleven

4

6

1. Rolstoelpaden (jong en oud)
2. Blote voetenpad
3. Oerbos
4. Wateropvang
5. Budget RWS, Staatsbosbeheer, Gemeente Almere samen
6. Energiebos op Braambergen
7. Geen zonnepanelen op Braambergen,
alleen op platte daken industrieterrein
8. Mooie beplanting langs de dijk voor
voetgangers
Heldere transparante communicatie

7

1
5

3

9

2

2
13

6

6

3

7
5

Duurzame stad

8
8

4
12

11

5

4
7
9

8

1. Waterspeeltuin bij picknickplek
2. Ruiter en menpaden. Niet naast diets–
en wandelpaden
3. Er is al een locatie langs Waterlandseweg
4. Cultuur en muziek: Alleen Akoestisch
5. Berenklauw moet weg
6. Koffie– en theehuis—Michauxpad
nummer 34. Dit wil ik/wij ontwikkelen
7. Fiets– en wandelpaden
8. Ruiterpad - meer en aangesloten op
andere paden. Niet naast wandel en
fietspaden.
9. Bostheater
10. Waterrecreatie aan de dijk: helling,
strand, wandelpad
11. Koffie– en theehuis—steiger
12. Green meeting point

Vanuit de wenskaarten
Ideeën en wensen
Samenwerking Gemeente, Staatsbosbeheer, Waterschap op bestrijding berenklauw.
Juiste evenwicht van activiteiten en mogelijkheden versus rust in het bos.
Niet volproppen met te veel mogelijkheden, zodat de rust van het bos helemaal verdwijnt.

Geen commerciële activiteiten.
Blijf voorlopig van de bomen af!
Kleinschaliger bosbeheer!
Gemeente, Staatsbosbeheer en waterschap moeten het onderhoud van wegen en paden beter afstemmen en uitvoeren.
Braambergen mag bij het gebied worden betrokken.
Meer overleg met betrokkenen voordat er uitvoering is.
Betere- en uitbreiding ruiterpaden. Verbeter huidige bos, laat het bos puur blijven. Liever geen extra recreatie.
Niet gewenste bosoffers. Geen hotel 'heppie'.

8. Mini enquête via social media (growing green cities)
Gedurende de campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ konden mensen een korte vragenlijst invullen via de website growing green cities. Bezoekers van de Kemphaan konden hun ideeën en
wensen via social media kenbaar maken. Onderstaand overzicht vat deze wensen samen, gerangschikt per thema.

Waarom kom jij naar het Almeerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter maken?
natuur beleven duurzaam

Variatie aan bomen en andere planten en misschien extra speelelementen voor kinderen.
Wandeling met kinderen.
Ik woon in vogelhorst en wandeldagelijks Ik zou het leuk vinden als er wat meer bankjes in het bos zouden staan. Ik zou ook
graag mee wandelen met de wandeling en bosdialoog.
in het bos
Rust, groen en genieten van de natuur. Dit Nog meer mooie lange paden maken om te wandelen !
doe ik door Wandelen en hardlopen.
Wandelen, fietsen, beleven
Gevarieerd bos met open plekken, water of moeras plaatsen, grote bomen en struiken
variÃ«teit voor insecten, vogels en mensen. Paden voor fietsers, wandelaars, paard
rijden en moutenbikes langjarig planmatig beheer en onderhoud met het voorkomen
van grootschalige kaalslag. Veel bloeiende en vruchtdragende bomen. Ruimte voor solitaire aanplant van Eik, beuk, linde . Voorkom overwoekering door liaansoorten en
boomklimmers
Om te wandelen met de hond en om de
schapen te laten grazen
Omdat ik daar woon en wandel
Heel af en toe om te wandelen of walnoten te zoeken

Meer diversiteit aan bomen. Meer wandel en mountainbike routes Meer (picnic)
bankjes
Minder kaalslag en kappen.
Kijk eens hoe het amsterdamse bos is opgebouwd en hoeveel mensen daar wandelen
met HOND! Ik zou meer waterpartijen maken meer bomen, (langere) wandelroutes op
goede verharde paden, toegankelijk maken voor loslopende honden. En de mogelijkheid om te wisselen van korte of langere paden net zoals in amsterdamse bos waar ik
veel vaker te vinden ben (sorrie). Meer bomen plaatsen waar je van kan eten. Meer
parkachtig maken en meer wisselende plekken, er staat nu nog amper bomen dus plant
aan! Maak het levendig !

Rust, natuur, bos, groen

Grasvelden verminderen, op deze kavels de volgende experimenten: voedselbos, en
bebouwen volgens het principe van tiny forest. Graag volgens tiny forest vanwege de
diversiteit aan planten maar ook zodat de kaalslag van de essen zo snel als kan wordt
weggewerkt. Maak er aub een echt Bos van.

Wandelen

Meer onderbegroeing

overig

Waarom kom jij naar het Al
meerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter maken?
natuur beleven duurzaam

fietsen, vrijwilligerswerk op de stadsboer- voorlopig geen bomen meer kappen, ik begrijp dat het soms nodig is,maar het duurt al
derij
zo lang. stilteplekken,slingerpaadjes, uitkijkpunten zoals het Hans en grietje huisje. uitkijktoren ?
Almeerderhout is vaak onderdeel van
Het behouden van het huidige formaat van het bos en paden. Wel zou het mogelijk
mijn recreatieve fietroute door Almere prettig zijn als er meer bankjes zouden zijn om uit te rusten tijdens het fietsen/ wandelen. De rust en eenvoud van het bos zijn juist de sterke punten van het gebied.
Voor woon- werkverkeer per fiets. Daar- Vanuit Nobelhorst en het naastgelegen bos aantrekkelijker maken met meer bruggetjes
naast voor Stadslandgoed de Kemphaan, en kronkelige wandelpaden. Daarnaast meer uitzichtspunten, solitaire bomen op open
boswandelingen en fietstochten in de
plekken en coulissenlandschap
Om me hond en mijzelf uit te laten

Bij ons in de wijk, Noorderplassen West, zijn er initiatiefnemers geweest voor het realiseren van een ontmoetings plek voor de ouders waar de kinderen goed zouden kunnen
spelen. Het idee was om een er een vrije groene plek van te maken. Dit kan volgens mij
ook prima verwerkt worden in het bos aan de rand van de wijk! Bij het nieuw aangelegde deel bij poort zou zo een plek ook top zijn. Momenteel is het bos maar een bos. Als
je geen wandelaar bent of een hond hebt heb je niet echt een rede om naar het bos te
gaan. Het zou leuk zijn als er echt iets is voor iedereen. Betrek het geen wat je in de
omgeving beschikbaar hebt in de ervaring van het bos. Bijvoorbeeld de akkers van de
boeren. Plaats bordjes met wat ze planten in welk seizoen etc. Maak het educatief. Er is
een punt waar een vliegtuig is neergestort in de tweedewereld oorlog waarvan denk ik
80% van Almere geen idee heeft. Laat de oogstdagen weer terug komen in Almere en
organiseer het daar. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger aardappels van het veld
mocht rapen en daar maakten we dan zelf frietjes van. Simpele dingen maar wel waardevol.

Fiets of lopend
ik fiets er regelmatig door heen vanuit
Overgooi naar stad of ik ga fietsen of
wandelen rondom de kemphaan of het
cirkelbos

Niet te veel veranderen, natuur zo laten. Niet te veel attracties of iets dergelijks.
Door grotere delen 'organisch' te laten groeien (het lijkt er soms op dat er wel erg veel
ineens wordt gehakt en gezaagd met forse machines) en selectief te zijn in de delen
waar intensievere gebruiksfuncties toegestaan zijn of ontwikkeld worden. Het amsterdamse bos vind ik een mooi voorbeeld.

Wandelen, genieten van het groen, ruim- Behoud van groen, mooie wandelpaden aanleggen met routes
Te wandelen, genieten van de natuur
Door niet nog meer huizen te plaatsen en het te laten voor wat het is.
natuur, vogels kijken, etc
Laten verwilderen, alleen paden onderhouden. Er geen park van maken.
Om naar de manege in Almere Haven te Meer ruiterpaden , kleinere knusse .
fietsen ! En om een bosrit te maken .

overig

Waarom kom jij naar het Almeerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter maken?
natuur beleven duurzaam

Omdat ik straks in oosterwold woon

Als je kijkt op de initiatievenkaart oosterwold zie je dat bovenin gebied onder de a6
bocht a27 blauw gebied is. Beperkt bebouwbaar. Dat is een prachtige locatie voor een
park/bos met waterpartijen en mooie boompartijen.
Wandelen
Langere, gevarieerder wandelroutes Meer bos Ruiterpaden
Om te wandelen en de hond uit te laten
Vooral niks aan veranderen of juist meer bos
Activiteiten op de kemphaan en almee
Een mooie grote speeltuin. Dit is echt een groot gemis op vel plekken in Almere
jungle. Wandelen aan de kant van het
klimpark
Ik woon er. En heb paarden aan huis
Betere paden. Ruiterroute verlengen en beter onderhouden
waarmee ik het hout in ga
Om te wandelen
Laten zoals het is! Bos! En geen park!
Woon er al 20 jaar
Bomen planten met de eigen bewoners
Ik ben nu 43 jaar, maar kom er al sinds ik Verwijderen van bereklauw en daar sterkere bloemensoort zetten, meer veldbloemen
10 jaar oud ben, ben in de meenten op- voor vlinders, bijen, Libelle's En niet keurig van dezelfde soorten bij elkaar, maar met
gegroeid, was heerlijk met mijn hond ra- modder kleiballen maken vol bloemenzaad overal gooien zodat je mooie diversiteit
votten in het bos. Het is voor mij een krijgt. Misschien ook ergens stiekem wilde frambozen en aardbeien planten op zonniplek waar ik tot rust kom.
ge plek, of ander fruit soorten, onopvallend, zodat dieren daar ook van kunnen genieten, verwijder geen gezonde bomen maar snoei ze bij. En mochten er mensen er overnachten of 'feestje'oid houden dat ze gestimuleerd worden al hun troep netjes op te
ruimen. Je ziet vaak bij een van die veldjes bij de kastanjeboom in de bosjes wc papier,
lege flessen en andere troep. (dat veld wordt overigens vaak gebruikt voor feestjes, zie
je vaak aan het zwartgeblakerde stukje zand of gras waar ze kampvuur hebben gehad)
Om met mijn honden te wandelen en om We kunnen het stadsbos nog leuker maken als we mensen bewust laten worden van de
met mijn Hondenschool Fenna samen natuur en hoe zij samen met hun hond, aangelijnd, rekening kunnen houden met alle
met mijn cursisten te trainen met hun
andere mensen en dieren die er ook graag willen wandelen zonder dat dat ten koste
hond.
gaat aan het plezier wat ze samen kunnen hebben
Om te wandelen, te fietsen, hardlopen
en op zaterdag naar de Boerenmarkt.
Om te wandelen met de honden.

Alles wat kaal gemaakt is, weer beplanten voor de vogels en insecten.

De berenklauwen er weg halen. En duidelijke borden voor fieters en wandelaars plaatsen, en ruiters. Kwamen ook bankjes maar nog niet gezien.
Wandelen en fietsen, Kemphaan met Zorg er voor dat het niet te gecultiveerd wordt dus maak er geen park van. Maak er ook
kleinkinderen
een meer gemengd bos van dus meer naaldhout
Ik geniet dagelijks van de diversiteit,
Het bedoelde stuk is te klein om daar uitbaters in te zetten maar ruimte genoeg voor
reeÃ«n, bevers, vogels en soms zelfs een meer wandelpaadjes met hier en daar wat bankjes. Er zijn veel kale plekken ontstaan
ijsvogeltje. Ook zijn de vissen bij helder
na de essenkap wat mooie plekken zijn voor waterpooltjes of noten en kastanje bowater in de wetering duidelijk te zien.
men.
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Waarom kom jij naar het Almeerderhout?

Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter maken?

Hardlopen en soms voor evenementen
Ik ben fan van het Vier Bruggenpad
wandelen
lopen met de hond
De Groene Kathedraal en Oosterwold

Geurende bomen/planten en kleurrijke bomen/planten. Watervalletjes, heuvels etc etc
Wandelpaden bezanden om droge voeten te houden tijdens natte perioden.
Wat meer zitbanken
Minder bomen kappen en niets veranderen aan de stille gedeeltes van het bos dus
geen nieuwe mountainbikeroutes er doorheen
Fietspaden en picknickplekken, informatieborden.

Woon er

De doorgang tussen het kasteel en haven te laten bestaan

Hond uitlaten en vissen

Handhaven op restvuil van bootjes maar eigenlijk is er verder niks aan de hand
Jullie kunnen zeker weinig tegen de brandnetels doen? Worden er weer meer bomen
geplant aan de noordkant van het rondje AAP? Er was een bouwweg en nu een stuk
van het mountainbike pad. Mag weer wat groener

De peuter vermaken

natuur beleven duurzaam

Wandelen, fietsen, wat drinken, familie- Ik vind het al heel mooi! Belangrijk is om het goed te onderhouden. Ook de wandelroudag met eten, waterspeelplaats bij bui- tes en dat de PR in orde is met alle aktiviteiten.
tencentrum, klimbos, jungle enz enz.
Door ook op andere plekken in Almere de waarde van bos te onderkennen en niet zoals
in Duin vrijwel alle bossen met de grond gelijk te maken ten behoeve van woningbouw.
We hebben bouwgrond zat, oud bos is steeds meer een zeldzaamheid.
Evenementen zoals de Kikarun
Veel meer kleine, kronkelige paadjes. Goed bestraat, zodat je niet,zoals nu, door de
Voor AAP, om te wandelen.
modder loopt te baggeren. Nu is het saai met al die brede rechte paden.
Voor de Kemphaan en sinds kort het
Wellicht een speeltuin met toestellen voor kinderen. En een buitenzwembad, klinkt
nieuwe mountainbike parcours.
ambitieus maar dat zou een geweldige locatie zijn.
Vooral doorgaan zo!! Zo veel mogelijk in tact houden. Goede wandel- en fietspaden.
Fietsen op weg naar Almere stad of Alme- Bewegwijzering even nalopen Borden met kooppunten helpen niet altijd en staan niet
re haven vanuit Almere hout. Hardlopen. overal) en graag witte strepen op de fietspaden voor het fietsen als het donker is MisWandelen om van de natuur en rust te schien nog ergens aan de rand een beetje horeca met een terras. Complimenten voor
genieten
al het onderhoud!!
Hardlopen, wandelen, fietsen, visite de
schoonheid van Almere laten zien.
Afwerking na de grote bomenkap: zoals weghalen van &quot
Ik woon in vogelhorst en wandel dagelijks ?
in Almeerderhout
Rustgevend bos
Kleinschalige onderhoud! De manier waarop het onderhoud nu wordt gedaan doet het
boos eerder achteruit dan vooruit gaan. Gezonde bomen worden met grof geweld geveld en omgevallen bomen blijven gewoon staan.
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Waarom kom jij naar het Al- Hoe kunnen we het stadsbos een stukje mooier en beter maken?
meerderhout?
Ik woon aan de rand van het bos.

Om te fietsen en te wandelen

Door een deel van het bos wat minder toegankelijk te maken voor de mens (en hond),
waardoor de flora en fauna (reeen in het bijzonder) zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Daarnaast is meer biodiversiteit wenselijk en een natuurvriendelijk beheer, dus
geen gebruik van zware voertuigen bij het bosonderhoud, waardoor de bodemstructuur en het bodemleven worden beschermd. Graag ook meer water (poelen en vennen) in het bos.

Zorgen dat als ze in het bos gaan werken ook weer netjes op tijd de boel weer netjes
maken. Vooral de paden fiets/wandel blijven tijdenlang on aangeroerd liggen zodat je
allerlei capriolen moet halen om je weg te vervolgen.
Mijn kind krijgt les op Stad en Natuur Stukje educatie voor kinderen borgen
iedere week een keer en we wonen
straks dichtbij
Nvt
Verstilde plekken, ruigte, maar ook door spelen mogelijk te maken, zit- en vrije picknickplekken (bijv met bbq-plaatsen zoals in Spanje) en kleine horeca. Parkeerruimte
(mensen pakken de fiets niet meer, willen gemak, bij voorkeur md auto er naartoe)
Stadsboerderij Kemphaan, boerenlaat het een beetje ruig, niet te mooi en netjes en aangelegd.
markt. Om er te wandelen. Om de
ruimte en de sfeer.
Bezoek aan verschillende boskamers Extra zitgelegenheden en aansluiting op het waternetwerk van almere
Voor de rust, voor de stadsboerderij, Het bos vooral bos laten, een gedeelte een struinbos laten zijn. Waar stilte is. Dassen in
voor het cirkelbos, voor de groene ka- de toekomst kunnen gaan wonen, bevers, ijsvogels etc. Haal je dit weg, dan heeft Almehedraal,
re geen bos waar dat natuurbelevingselement te vinden is. De meeste bossen rondom
Almere inclusief ameerderhout zijn nl al omgevormd tot gebruiksbossen, recreatief
hoog. Met ruiterpaden, wandelpaden, fietspaden, horeca, landart, museumbos, bebouwing , sauna, maneges etc. Dat is ook goed, daar is nl ook behoefte aan. Daarom hoort
er ook een bos te zijn waar niet zoveel te beleven is, dan natuurwaarde. Waar bomen
oud en volgroeid kunnen zijn, waar verschillende natte en droge habitat is, waar bloemen en planten groeien die horen bij bos, waar bosdieren zich gaan vestigen. Mooier
en beter zou voor mij betekenen dat er verschillende bostypen zich in rust kunnen ontwikkelen! Gebouwd in en intensief gebruik van groen is er al voldoende rondom Almere. Een goed bos/bomen beleid dus maken. 1 verbeterpunt, niet iedereen heeft voldoende geld om aan de interessante activiteiten mee te doen, daarmee maak je het
bos voor een bepaald gedeelte van de bevolking ontoegankelijker. Zoek samenwerking
met VLA of zorginstellingen, of fonds bijzondere noden zodat ook die doelgroep groene
en informatieve mogelijkheden gaat krijgen.

natuur beleven duurzaam

overig

