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Het Bos der Onverzettelijken, een levend monument in Almere
Klaas Strampel, Beheermanager Almere Stad gemeente Almere & Paul Verheij, Stichting Bos
der Onverzettelijken
Het voorstel tot aanleg van het Bos der Onverzettelijken werd 30 augustus 1991 gelanceerd
door de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Dit op initiatief van Harry Verheij, oudwethouder in Amsterdam en oud verzetsman.
De visie was dat Nederland nog geen plek kende waar alle gefusilleerde werden geëerd. Voor
iedere gefusilleerde verzetsstrijder werd een boom geplant, in totaal 2133. Het Bos der
Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door Prins Bernhard (beschermheer van de Stichting
Samenwerkend Verzet 1940-1945) opengesteld voor het publiek.
Na 20 jaar was het Bos der Onverzettelijken behoorlijk uit zijn voegen gegroeid, waardoor het
bos een duidelijke structuur en identiteit miste. Ook waren de meeste bomen door ouderdom
en stormschade aan vervanging toe. Dit heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren samen met
de Stichting Bos der Onverzettelijken een nieuw ontwerp is gemaakt en aangelegd.
De uitdaging op deze maatschappelijk belangrijke plek is om niet alleen een mooi park te
beheren, maar daarbij ook een verhaal te hebben en uit te dragen. Met als ambitie om van
deze plek de herdenkingsplek te maken voor de nationale jeugdherdenking.

Grootonderhoud Regenboogbuurt
Henk Nieboer, Projectmanager gemeente Almere & Ruurt Geskes, Projectmanager gemeente
Almere
In de Regenboogbuurt is Almere bezig met het grootonderhoud. Het is een bijzondere buurt in
Almere. Het is de enige woonwijk in de wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig,
geregisseerd en gedetailleerd is toegepast.
De buurt kent echter ook fysieke en maatschappelijke uitdagingen. Het ligt in het oude
stroomgebied van de Eem waardoor er in de loop van de tijd op veel plaatsen ernstige
verzakkingen zijn ontstaan. Daarnaast is in het oorspronkelijke ontwerp veel steen gebruikt in
de openbare ruimte. In de afgelopen twee jaar is er tussen bewoners onderling en met de
gemeente een stevige discussie gevoerd over de mate waarin de oorspronkelijke kleuren van
de wijk behouden moesten worden. Veel bewoners waren daarnaast ontevreden over de mate
waarop de gemeente de verzakkingsproblematiek oppakte.
Dit maakte de startsituatie voor het grootonderhoud in deze buurt niet makkelijk. In het
afgelopen jaar is het de gemeente Almere toch gelukt om samen met de wijk, in bouwteams,
tot een aanpak te komen waar de bewoners heel erg blij mee zijn. Hierbij wordt ook
geïnnoveerd in de aanpak van bodemdaling en klimaatadaptatie. In de excursie krijgt u te zien
hoe de gemeente Almere dat samen met de aannemer heeft opgepakt.
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Oosterwold: experimenteren in ontwikkeling en beheer
Menno van Vliet, Coördinator gemeentelijke rol Oosterwold gemeente Almere & Werner
Brouwer, Gebiedsregisseur Oosterwold Gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting
Oosterwold
In Oosterwold hebben bewoners het geheel voor het zeggen. Hier vindt een experimentele
gebiedsontwikkeling plaats waar bewoners zo veel mogelijk invloed hebben op de
gebiedsontwikkeling en de gemeente zich min of meer heeft teruggetrokken.
Zelf je huis bouwen is één ding, maar in Oosterwold leg je zelf de weg aan, zuiver je je eigen
afvalwater en regel je waterberging en je zorgt met stadslandbouw voor lokale
voedselproductie.
Er is veel belangstelling voor het gebied en inmiddels wonen er zo’n 500 nieuwe
Oosterwolders. Hoe vergaat het hen eigenlijk en (hoe) kun je als gemeente zo’n grote stap
terug doen bij de ontwikkeling en het beheer? Wij laten u het graag zien tijdens de excursie.

3

