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Onderwerp: Zienswijze conceptnota Kleur aan Groen 
 
Geacht College,  
 
Filmwijk is als wijk van de stad Almere waar de Nota Kleur aan Groen over gaat uiteraard 
zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen die onze wijk en aangrenzende gebieden 
aangaan. Ons Platform Filmwijk maakt daarom graag gebruik van de mogelijkheid om onze 
zienswijze op de conceptnota Kleur aan Groen aan u kenbaar te maken.  
Eerst onze visie op de rol die een groennota kan hebben voor het beleid en met name de 
participatie van bewoners daarbij. Daarna gaan we concreet in op een aantal zaken 
betreffende het groen in de Filmwijk en directe omgeving. 
 
Visie op rol van een groennota 
De conceptnota Kleur aan Groen heeft weinig pretenties: het vormt alleen een 
ontwikkelkader  zonder nadere uitwerking. Maar ondanks de geringe pretenties zou het wel 
de nota Parkstad (parkennota) en de nota Almere Levend in Groen moeten vervangen. De 
parkennota heeft echter zijn waarde bewezen. Het gaf en geeft houvast en duidelijkheid. 
In gesprekken van bewoners met de gemeente kan worden teruggevallen op de 
Parkennota. Duidelijkheid is er over waar je over spreekt: 'Een park is een park als het 
genoemd wordt in de parkennota'. In de parkennota staat per park een beschrijving van de 
functie van het park en wat wenselijk is aan voorzieningen in het park.  
Bij participatie van bewoners is het van belang dat de overheid een basis geeft voor 
wederzijds vertrouwen. Het is van belang dat er voor langere tijd overeenstemming is over 
een status van een gebied. De conceptnota geeft dat vertrouwen niet. Er staat een kaartje 
in van de groengebieden maar de waarde ervan wordt ontkracht door het vijfde punt van 
het zogenaamde raamwerk: het groen 'bevat reserveringsruimte voor onvoorziene 
(gebouwde) stedelijke functies'. Het geeft ook niet de duidelijkheid die de parkennota wel 
geeft: een opsomming van de parken en de functie die deze parken hebben: stadspark, 
buurtpark, park met sportieve/recreatieve functies etc. Grotere delen groen die niet in de 
parkennota staan vermeld, kunnen reserveringsgebieden zijn voor onvoorziene stedelijke 
functies. 
 
Het principe van 'uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen' lijkt heel mooi en is 
het ook. Maar wanneer daarmee elk houvast verdwijnt dan verdwijnen ook de 
'mogelijkheden' door een groeiend wantrouwen vanuit bewoners. Het stimuleren van 



bewonersinitiatieven bevorder je niet door in de ogen van de bewoners de parken 
'vogelvrij' te verklaren. Bewonersinitiatieven bevorder je door houvast en zekerheid te 
bieden voor langere termijn. Het 'Rood voor groen' in de vorige collegeperiode heeft heel 
veel onrust veroorzaakt onder de bewoners (o.a. plannen voor flats in 
Meridiaanpark/Bosrandpark). De naam van de nota 'Kleur aan Groen' doet suggereren dat 
het de nieuwe basis is voor een nieuw 'Rood voor groen'. En wanneer dat gebeurt zal het 
wantrouwen van de bevolking in het bestuur en in de politiek flink toenemen. Het groene 
karakter van Almere wordt door bewoners als een kernkwaliteit ervaren. Dit blijkt uit de 
onderzoeken vanuit de gemeente maar ook uit wijkpanel onderzoeken van Platform 
Filmwijk. In de Filmwijk hebben we gemerkt hoe belangrijk bewoners het Lumièrepark en 
Laterna Magicapark vinden. Plannen voor het bouwen van een school in het Laterna 
Magicapark en voor het plaatsen van de Paviljoens in het Lumièrepark zijn niet doorgegaan 
na grote protesten van bewoners. Het lijkt of bewoners zich alleen verdedigend opstellen. 
Maar uit een wijkpanelonderzoek van het Platform Filmwijk blijkt wel degelijk ook een 
constructieve opstelling: de vestiging van kleinschalige horeca in het Lumièrepark wordt 
door de meerderheid niet afgewezen, maar juist wenselijk geacht. Wanneer vanuit een 
vertrouwensrelatie bewoners om hun mening wordt gevraagd ontstaan er in Almere veel 
mogelijkheden.  
 
Een indeling in stadsparken, buurtparken, parken voor sport en recreatie en het aangeven 
van de reservegebieden is een betere dan de indeling in park, bos en voorzieningenparken. 
Een update per periode van 5 jaar zou dan nuttig zijn om bijvoorbeeld nieuwe 
ontwikkelingen in de uitbreidingsgebieden mee te nemen. In het hiernavolgende gedeelte 
over de groene gebieden gaan we overigens duidelijkshalve uit van de indeling van soorten 
groen van de conceptnota.  
 
Groen in Filmwijk en omgeving 
1) Ten zuiden van het Lumièrepark, gelegen in de Filmwijk aan het Weerwater, ligt tussen 
het park en het zwemstrandje op een eiland een stuk bos: het Boseiland ofwel het 
Lumièrebos. Op de kaart, die onderdeel van de nota is, staat ons Lumièrebos niet als bos 
maar als park getekend. Dat zouden wij graag toch als bos getekend willen zien. Het is 
maar een klein bos, ca. 100 bij 100 meter, maar wel een bijzonder bos: er is door 
Landschapsbeheer Flevoland met vrijwilligers uit de buurt een beheersplan gemaakt, nu 
weer voor 2013-2017. De buurt-vrijwilligers onderhouden dit bos volgens dit plan en 
werken zo toe aan een steeds natuurlijkere vegetatie. Dit gebeurt al vanaf 2002. Er is nu al 
een zeer gevarieerd en natuurlijk bos ontstaan. Als het bos als bos is getekend op de kaart 
geeft het de buurtbewoners meer gevoel van bescherming als er in de nabije toekomst 
gepraat gaat worden over het Rondje Weerwater. Het zou zonde zijn als er een deel van 
dit toch al kleine bos zou moeten verdwijnen.  Door leden van de beheersgroep wordt de 
suggestie gedaan om in het verlengde van het Rondje Weerwater door het bos een 
natuurpad aan te leggen (bestaand kronkelig pad). 35 meter richting het bestaande 
fietspad zou dan het bredere officiële voetgangersdeel van het Rondje Weerwater kunnen 
komen over het hoofdpad dwars door het bos. De fietsers zouden dan nog 30 meter verder 
kunnen fietsen en van het bestaande fietspad gebruik kunnen maken om zo om het bos 
heen te fietsen. Zo zou het bos vrijwel geheel intact kunnen blijven. Als het bos als bos op 
de kaart staat zal iedereen eerder geneigd zijn om het Rondje Weerwater om het bos heen 
te tekenen, in ieder geval wat het fietspad betreft. 
 
2) Op de kaart staat een deel van het eiland Utopia in het Weerwater getekend als Park. 
De rest van het eiland en het bos op het Vogeleiland en het bos aan weerszijden van de A6 
en het bos links van het kasteel tot aan de (nieuwe) Waterlandseweg en het bos tussen het 
kasteel en Almere-Haven, al dit bos blijft NIET gehandhaafd volgens de kaart. Al het bos 
staat of als te bebouwen of als voorzieningenpark op de kaart. Dat zou zonde zijn. Het 
Vogeleiland is al sinds 1983 een groen gebied dat in de loop der jaren een parel is 



geworden: vanuit de Filmwijk ziet het er prachtig wild groen uit. En ook naar de A6 
gekeken vanuit de Filmwijk en langs het Weerwater ziet het er nu prachtig groen uit. 
Vanuit de Filmwijk loop je nu zo onder de A6 door het bos in naast het kasteel. Dat zou 
allemaal kunnen veranderen als alles als te bebouwen of als voorzieningenpark op de kaart 
blijft staan. De kans is groot dat er zo alleen een paar bomensingels overblijven net zoals 
op sportpark Klein Brandt of in het gebied rond het Almere City Stadion, beide ook 
voorzieningenparken met enkele rijtjes bomen. Nu is het heel groen rond het zuiden van 
onze wijk en zie je heel veel bomen als je langs het Weerwater loopt. Vanuit de Filmwijk 
is het eerste gegarandeerde stuk bos pas de Almeerder Hout, gelegen achter de Lange 
Wetering. Waar blijft de groene vinger of groene wig die nu de Almeerder Hout met het 
Weerwater verbindt? Wij willen dat onze buurt verbonden blijft met het groen, vandaar 
stellen wij voor dat er een gegarandeerde groene bosverbinding komt van 300 à 500 meter 
breed aan de oostzijde van het Kasteelgebied vanaf de Almeerder Hout, onder de A6 door, 
over het deel van Het Vogeleiland, 150 meter breed, wat grenst aan het 
Weerwater/Filmwijk tot aan het eiland Utopia. Zo is ook het bos op de groene parels Het 
Vogeleiland en Utopia beschermd. Wij willen dus dat op de kaart deze strook van 500 tot 
150 meter breed als bos ingetekend wordt vanaf de Almeerder Hout, ten oosten van het 
Kasteelgebied, aansluitend aan de Filmwijk, over het Vogeleiland tot aan het eiland 
Utopia. Dan geven we de organisatoren van de Floriade een kader mee waarbinnen de 
tentoonstelling georganiseerd kan worden en geven we de gemeente een kader mee 
waarbinnen de woonwijk de Floriade vormgegeven kan worden.  
 
In het vertrouwen dat wij met deze hartenkreten gehoor zullen vinden bij uw College, 
ondertekenen wij  
 
met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting Platform Filmwijk Almere 
 
 
T. Hillebrink-Nijpels 
Secretaris  
 
 
 


