
ALMEERDERHOUT, HÉT STADSBOS VAN DE TOEKOMST

Almeerderhout, hét stadsbos van de toekomst. Gemeente Almere 
en Staatsbosbeheer werken er aan. Herkenbaarder, afwisselender, 
aantrekkelijker, bruikbaarder en toegankelijker. Klaar voor de toe-
komst, met meer ruimte voor mens én natuur.

De stad groeit rond het grootste bos van Almere en gebruikerswen-
sen veranderen. Een deel van de bomen is ziek en aan vervanging toe. 
Het bos is kwetsbaar geworden voor droogte en klimaatverandering, 
moet zorgen voor schone lucht, het broeikasgas CO2 uit de lucht ha-
len en de bewoners een gezonde leefomgeving bieden. Planten en 

dieren zijn ervan afhankelijk en het levert op duurzame  wijze natuur-
producten zoals hout. Gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken 
daarom samen aan een toekomstbestendig, veelzijdig en eigentijds 
stadsbos Almeerderhout.

Hoe we dat doen? ‘Bosiconen’, speciale plekken en voorzieningen, 
gaan het bos herkenbaarder maken en meer karakter geven. Ver-
schillende ‘bossferen’ zorgen voor meer afwisseling. Bos speciaal 
om te beleven en te gebruiken of juist voor de natuur. Een ‘boscircuit’, 
het recreatiepadennet voor de bosbezoeker, verbindt alles onderling 
en met de omgeving. Voor deze veranderingen nemen we ruim de tijd 
en inbreng van de Almeerders is welkom!

HET ALMEERDERHOUT 
Stadsbos van de toekomst

WELKOM IN HET ALMEERDERHOUT,  
HÉT STADSBOS VAN DE TOEKOMST

Je kent misschien bestaande stukken van 
het Almeerderhout zoals de Kemphaan, 
het Waterlandse Bos, het Cirkelbos en 
het Kathedralenbos. Gemeente Almere en 
Staatsbosbeheer zijn bezig om hier één groot  
bos van te maken. Het Almeerderhout wordt 
hiermee het grootste bos van Almere!  
 

Vanuit jouw wijk loop je zo het bos in. Hier wonen 
veel vogels zoals de havik en de buizerd. En reeën, 
die zich verschuilen in de weelderige begroeiing. 
In maart komen we met de boskar bij jou in de 
buurt langs. We vertellen je graag meer over de 
toekomst van het bos. 



ER KOMT EEN BOSKAMER IN 
JOUW WIJK 
  
Onderdeel van de toekomst van het Almeerderhout 
is een ontmoetingsplek voor de buurt bij één 
van de ingangen van het bos in jouw wijk. Zo’n 
ontmoetingsplek noemen we een boskamer. Dit 
kan van alles zijn! Denk aan een speeltuin, een 
hondenuitlaatplek of een uitkijktoren. Maar er  
is veel meer mogelijk. In het voorjaar nodigen  
we je uit om mee te denken over de boskamer.  
Waar moet die komen? En hoe gaat die eruit  
zien? Er ligt nog niets vast. De inrichting is  
aan de bewoners. Wil jij straks meedenken  
over de inrichting?  
 

Haal een boompje bij de boskar
Kom langs en haal een gratis boompje bij de 
boskar. Zo groeit een stukje Almeerderhout ook 
in jouw tuin. Wij vertellen je graag meer over de 
toekomst van het bos. Vertel jij ons hoe we jouw 
bezoek aan het bos leuker kunnen maken?  

Vrijdag 10 maart van 10.00 tot 14.00 uur aan de 
Kruisstraat tegenover Bakkerij Bart in Almere Haven

Zaterdag 11 maart van 13.00 tot 16.00 uur in  
de Havenkom in Almere Haven 

Vrijdag 17 maart van 12.00 tot 16.00 bij  
De Brink in Nobelhorst

Meer weten? 
Scan de QR code of kijk op:  
staatsbosbeheer.nl/boskamers  
Socials: @BoswachterAmy  
& #spotdeboskar

Haal het bos dichtbij en
HAAL EEN BOOMPJE 
BIJ DE BOSKAR
Gratis af te halen. Maar  
wees op tijd, want op = op. 

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/stadsbossen-almere-ontwikkeling-almeerderhout

