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Stand van Zaken Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaarderplassen
Geachte raad,
Op 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het
Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaardersplassen (RV-16/2018).
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Uw brief van/kenmerk

Met deze brief informeren wij u graag over de voortgang van project Almeersepoort
Oostvaardersplassen en de daarbij te organiseren (publieks)activiteiten. Het project is in
2018 gestart met de uitvoeringsfase. In totaal werken zes deelprojectclusters aan de
uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
De realisatie van de ‘hardware’ is nu in voorbereiding. Hiervoor is een ingenieursbureau
ingehuurd voor het maken van de bestekken ten behoeve van de realisatie. Dat betekent
dat na aanbesteding van de werkzaamheden gestart zal worden met de werkzaamheden
als aanleg bruggen, paden, waterpartijen en dergelijke.
De tweede tranche van de bosomvorming vindt gedurende dit plantseizoen plaats.
Inmiddels zijn duizenden bomen en struiken aangeplant in de verschillende zones van het
projectgebied. Het duurt een aantal jaren voordat deze bomen tot volle wasdom zijn
gekomen.
Voor de uitbreiding van het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is een
schetsontwerp gemaakt en een exploitatiemodel wordt momenteel uitgewerkt.
Samen met Het Flevo-landschap en stakeholders is er een ontwikkelingsvisie/
inspiratiedocument gemaakt voor gebouw De Trekvogel en omgeving, bestaande uit het
werkeiland Blocq van Kuffeler, Wilgenbos, het Vaartsluisbos en de
Lepelaarsplassen/wetlands. In de volgende fase van dit deelproject worden de
verschillende ontwikkelingsrichtingen samen met de partners uitgewerkt.
Nationaal Park Nieuw Land is inmiddels een feit met de toekenning van de status
‘Nationaal Park’ op 1 oktober 2018. De Oostvaarderplassen en de Lepelaarplassen zijn
daar onderdeel van. Onder leiding van de provincie is gewerkt aan een ontwikkelingsvisie
voor het nationaal park. Wij hebben u daarover separaat geïnformeerd.
De programmering van activiteiten in het projectgebied is gestart. Als bijlage vindt u een
folder die laat zien welk type activiteiten de komende jaren plaatsvinden in het gebied.
Een deel van de activiteiten is gestart, andere wachten op de realisatie van het product:
de hardware en bosomvorming.

Ons kenmerk

Bijlage(n)
Folder

Op het gebied van marketing en communicatie zijn we in een fase waarin we vooral nog
vertellen over het project. De marketing van het gebied is feitelijk pas aan de orde als het
gebied meer af is vanaf 2021. Inmiddels wordt het gebied in de (publieks-)communicatie
aangeduid met Oostvaardersplassen Almere. De naam Almeersepoort wordt voorlopig
nog gebruikt als projectnaam.
Op zondag 19 mei 2019 vindt weer het Rolling Nature festival plaats bij het
Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Naast het feit dat dit een mooi evenement is
om te bezoeken voor jong en oud, wordt er van 11.00 tot 12.00 uur voor bestuurders een
informatiebijeenkomst ingericht. U bent van harte uitgenodigd om daar kennis te nemen
van en vragen te stellen over de voortgang van het project
Oostvaardersplassen/Almeersepoort.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
R. Wielinga

de burgemeester,
F.M. Weerwind
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