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Aan het IJmeer, met Almere in de rug en met zicht op Amsterdam, 
daar vind je DUIN. Je kunt er wonen, werken en recreëren in een 
landschap van duinen, bossen en stranden. De ervaring van wonen 
in de natuur maakt DUIN zo bijzonder. 
In Boomrijk, een deelontwikkeling van DUIN, wordt het landschap 
gekenmerkt door een bossige omgeving. Fris, groen en wat 
besloten, een mooie afwisseling op de omliggende duinen. De 
woningen zijn gelegen in het oorspronkelijke Muiderbos, dat wordt 
getransformeerd tot een boomrijk woonlandschap. De mooie, 
volgroeide, bruikbare bomen worden zoveel mogelijk behouden 
en nieuwe aanplant wordt toegevoegd. In Boomrijk voel je de 
geborgenheid van het bos en toch is de stad dichtbij. De ervaring 
van het boslandschap als belangrijkste drager van dit woonmilieu 
vraagt een zekere vorm van inleving en een grote mate van 
zorgvuldigheid bij de vormgeving van de zelfbouw woningen.   

DUIN
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Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de 
volgende partijen: 

Gemeente Almere
Amvest

Q-team DUIN
ZUS [Zones Urbaines Sensibles]

BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling

In dit document is divers beeldmateriaal van verschillende (internet)
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te achterhalen en te vermelden. Onze excuses voor de gevallen waarin 

dat niet of niet correct is gelukt.
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Boomrijk in de context van de gebiedsontwikkeling DUIN met zelfbouw kavels in hof 4, 6 en 9

hof 4

hof 9

hof 6

laagbouw in ontwikkeling

hoogbouw in ontwikkeling

Marinaweg

Poortdreef

Duinvallweg

Boomrijk

Noorderduin

Marina
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Dit Kwaliteitplan zelfbouwkavels Boomrijk bevat de kwaliteitscriteria voor 
de bouwregels van de zelfbouwkavels in Boomrijk (deelgebied Noorderduin 
vlek 3-4). Voor de kavels wordt separaat ook een kavelpaspoort opgesteld. 
Kwaliteitplan en kavelpaspoort tezamen zijn het ruimtelijke kader voor 
de ontwikkeling van de PO kavels. Alle relevante documenten voor de 
zelfbouwkavels zijn te vinden op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

Leeswijzer
Dit document start met een korte plantoelichting van Boomrijk. Vervolgens 
worden de belangrijkste kwaliteitscriteria benoemd voor de nieuwbouw 
op en inrichting van de kavel. In de bijlagen van dit document kunt u de 
visiekaart DUIN terugvinden, de plankaart van deelgebied Boomrijk met 
de grondposities, hof nummers en plangrens en het inrichtingsplan met 
bezonningsstudie.

Kwaliteitsplannen DUIN
Voor alle gebieden in DUIN zijn er kwaliteitsplannen. In het deelgebied 
Boomrijk is er een kwaliteitsplan voor het hele gebied. Boomrijk is inmiddels 
grotendeels conform dit kwaliteitsplan uitgewerkt in het stedenbouwkundig 
plan, inrichting van het openbaar gebied en in de uitwerking van de kavels en 
de architectuur. Binnen Boomrijk zijn de drie hoven met zelfbouwkavels nog 
niet ontwikkeld. Voor deze kavels is dit document opgesteld met relevante 
kwaliteitscriteria voor de zelfbouwkavels. De stedenbouwkundige opzet en de 
inrichting van het openbaar gebied zijn voor heel Boomrijk gelijkwaardig. Voor 
de architectuur en inrichting van de kavels zijn vergelijkbare criteria benoemd. 
Deze overeenkomsten moeten ervoor zorgen dat overal het boslandschap kan 
worden ervaren als belangrijkste drager, dat de architectuur ten dienste staat 
aan dit landschap en dat er een gezamenlijke beeldtaal is in de bebouwing in 
heel Boomrijk. 

INLEIDING
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PLANTOELICHTING
 

Boomrijk landschap (landschapsarchitectuur)

Adres aan het hof (stedenbouw)

Zelfbouwkavels (architectuur)
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balans wonen in Boomrijk (bron: Van Bergen Kolpa)
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Impressie van het landschap van Boomrijk (bron: Amvest)
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Binnen DUIN bestaan de lagergelegen gebieden uit boomrijke, 
bossige woonmilieus met relicten van de voormalige polderbossen 
en nieuwe aanplant. Zij vormen een frisgroene en meer besloten 
boslandschap als afwisseling op het open landschap van de duinen. 
Aanvullend op waardevolle, bestaande bomen worden nieuwe 
bomen geplant waardoor het bos zich in de tijd gaat ontwikkelen 
(zie bijlage: bezonningsstudie).

Het boslandschap van bomen met lage onderbegroeiing in bosvakken 
is de drager van het woonmilieu. De materialen, het ongecultiveerde 
en de beplanting verwijzen naar dit nieuwe landschap van DUIN 
(stranden-duinen, bossen). Wegen met halfopen bestrating ingelegd 
met halfverharding, natuurlijke afwatering, hagen en houten paaltjes 
en boomstammen zijn de ingrediënten voor de openbare ruimte. 

In plaats van een woongebied met grote tuinen, woon je in DUIN 
en Boomrijk midden in het boslandschap. De perceeloppervlakte en 
terrasruimte is beperkt maar de beleving van een groot collectief 
boslandschap des te groter.

BOOMRIJK LANDSCHAP

Voorbeeld van bos in ontwikkeling Relicten van het bestaande bos

PLANCONCEPT
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Impressie van het hof in Boomrijk (bron: Amvest)
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ADRES AAN HET HOF

De woningen in Boomrijk zijn geclusterd in hoven. De variatie in 
opzet van de hoven maakt de ruimtelijke beleving verschillend. De 
hoven ademen in het binnengebied een informele sfeer uit die past 
bij een bos. De hoven hebben open hoeken of doorzichten die het 
hof direct verbinden met het boslandschap. De woningen hebben 
door deze opzet hun adres aan het hof en een terras aan het 
boslandschap. Je woont als het ware tussen de bomen. 

De inrichting van de hoven is voor heel Boomrijk gelijk met voor elk 
hof een specifieke boomkeuze. In de hoven zorgen lage hagen als 
erfafscheiding op eigen terrein voor samenhang. Iedereen heeft 
een parkeerplaats op eigen terrein en bezoekers parkeren langs de 
straat buiten het hof. 

In de hoven is ruimte voor variatie in typologieën en verschillen 
in architectuur, maar alle woningen in Boomrijk passen duidelijk 
binnen één thema. Deze combinatie van variatie en eenduidige sfeer 
is karakteristiek voor het landschappelijke wonen in DUIN.

voor het project DUIN is een speciale betonstraatsteen 

met een toplaag van schelpen voor de openbare bestrating 

ontwikkeld. Zie: https://www.mbi.nl/waddensteen/

duurzaam: de verharding in de openbare ruimte 

watert opppervlakkig af naar greppels en slootjes
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Voorbeeld architectuur zelfbouwkavel - vrijstaande woningen Boomrijk  (bron: Amvest/Van Bergen Kolpa Architecten)
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De architectuur van de woningen staan ten dienste van het 
boslandschap en zullen dit dit in verschijningsvorm ondersteunen 
door een rustige architectuur: vorm en materialen sluiten aan op 
het boslandschap. Dit is uitgangspunt voor alle laagbouwgebieden 
in DUIN. Net als bij de benadering van het landschap en de 
stedenbouw is er ook een eenduidige visie op de architectuur 
in Boomrijk. Alle hoven en alle woningen dragen bij aan de 
gebiedsidentiteit. Om een goede balans te vinden in de gewenste 
rust in de architectuur en de gewenste keuzevrijheid voor kopers 
van zelfbouwkavels is een sterk thema gedefinieerd en geldt de 
opdracht aan de verschillende zelfbouwers om hun ontwerpen af te 
stemmen op dat thema.

Zoals in een bos in eerste instantie alle bomen op elkaar lijken, 
naarmate je langer kijkt blijken ze toch ook allemaal anders. In vorm 
en tint zijn er verschillen, maar gezamenlijk beleven we het als een 
homogeen bos. In het architectuurthema beschouwen we op deze 
manier het huis als de boom en ontlenen we daar de materialen, 
texturen en kleuren aan. De gevel is als het ware de bast van de 
boom, passend bij het kleurenpalet van het bos. 

De natuurlijke omgeving van dit woonmilieu is tevens aanleiding 
om een aantal duurzame maatregelen op de zelfbouw kavel toe te 
passen zoals oppervlakkige hemelwaterafvoer, beperkte of halfopen 
verharding op eigen terrein maar mogelijk ook natuur inclusieve 
maatregelen in het dak- en de gevel: bijvoorbeeld nestkasten.

ZELFBOUWKAVELS

PLANCONCEPT

Voorbeeld architectuur zelfbouwkavel - vrijstaande woningen Boomrijk  (bron: Amvest/Van Bergen Kolpa Architecten)
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KWALITEITSCRITERIA
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KWALITEITSCRITERIA
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relatie met boslandschap: grote raampartijen 

kleur en materiaal aansluitend op de natuur

voorbeeld van natuur inclusief bouwen: 

nestkast geïntegreerd in de gevel.

strategisch vormgegeven grote openingen in het volume
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1. Wonen in het boslandschap

Materiaalgebruik geïnspireerd door de natuur.

Interieur- en landschapsbeleving door grote openingen in het volume 
bij ruimten zoals de woonkamer. 

Speciale aandacht voor de overgang binnen-buiten: het terras 
als verlengstuk van de woonkamer en een open relatie met het 
boslandschap.

Architectonische eenvoud die het boslandschap niet overschreeuwt: 
sobere en bescheiden vormen. De hoofdvorm van de woning is een 
variatie op het principe van twee bouwlagen met een eenvoudige 
kap of opbouw.

Natuur inclusief bouwen: bij voorkeur de natuur integreren in 
de bouw. Voorbeelden zie: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/
natuurinclusief-bouwen.

beleving van het boslandschap door de architectonische vormgeving
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Voorbeeld architectuur zelfbouwkavel - schuurwoning Dalfsen, BP+architectuur
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2. Architectuur

Voor de architectonische vormgeving worden een drietal 
uitgangspunten gehanteerd:

a. Kleur & textuur

b. Houtbeleving

c. Kapvorm

Door de inzet van deze architectonische middelen wordt een 
samenhang beoogd voor het woonmilieu als geheel. ‘Houtbeleving’ 
in de architectuur is bijvoorbeeld een identiteitsdrager voor 
alle woningen in Boomrijk. Door de eigen invulling van deze 
beeldmiddelen zijn individuele accenten binnen de architectonische 
vormen mogelijk.

bij het streven naar samenhang van de bebouwde en onbebouwde ruimte horen keuzes in vormgeving en materialen

(voorbeeld zelfbouw Kerckebosch Zeist)

KWALITEITSCRITERIA

Voorbeeld architectuur zelfbouwkavel - schuurwoning Dalfsen, BP+architectuur



22

verfijnde kleur en textuur door baksteentype en of verband, houten delen, leien en anders passend bij de natuur van 

het bos (voorbeeld links midden: steen projectwoningen Boomrijk: ruwe handgevormde bakstenen)

kleuren en texturen refererend aan de natuur
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2a. Kleur & textuur

kleurenspectrum dak (vlakke pannen)

De kleuren, texturen en materialen refereren aan de natuur van het bos. 
Hierbij is sprake van robuuste materialen en texturen die een kleine of 
verfijnde schaal geven aan het huis. Voorbeelden hiervan zijn houten delen, 
leien en of baksteen in verschillende verbanden. Geen (leem)stucgevels en 
of glanzende materialen en afwerkingen toepassen.

Kleurstelling gevels en kozijnen: lichtere bruine -herfstige- houtkleuren of 
meer donkere -schors- houtkleuren. Geen witte tinten of felle kleuren.

De kleur van het dak is een herfst- of leikleur: in een mix of monochroom. 
Zie de afbeeldingen voor de mogelijke kleuren. Dakpannen zijn vlak en niet 
glanzend uitgevoerd. Relatief kleine keramische dakpannen hebben de 
voorkeur. Het dak sluit hiermee aan op de beoogde verfijnde vormgeving. 

geen witte tinten, geen stucwerk en geen rieten daken

KWALITEITSCRITERIA
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houten leien als gevel en of dakbedekking 

(Homeruskwartier)

houtaccenten in de gesloten geveldelen

(Kazerneterreinen Ede, MIX architecten)

houten pergola als additie aan de woning

voorbeelden behandeld hout (boven: biobased chemie 

techniek, onder: shou sugi ban)
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2b. Houtbeleving

De materialisering van de woning staat dichtbij de bosbeleving door 
de toepassing van hout en houten accenten in de gevel.

Toepassing van echt hout: onbehandeld hout of hout met 
een niet dekkende afwerking. Kunststof of een ‘op hout 
lijkend’ plaatmateriaal is niet toegestaan. Vergrijzing van 
natuurlijk hout heeft de voorkeur. Lichte pigmentering, 
verduurzamingsbehandelingen, of shou sugi ban* zijn mogelijk. 

Toepassing van hout als accent(en) in de architectonische 
vormgeving, bijvoorbeeld door het benadrukken van de verticaliteit 
of de overgang van binnen naar buiten.

Volledige houtbouw inclusief kap/setback of volledig houten gevels 
zijn mogelijk.

Toevoegingen (bijgebouwen enz.) bij voorkeur in hout.

wel accenten, geen romantische ornamenten geen geverfd hout (scandinavische stijl)

KWALITEITSCRITERIA

* shou sugie ban: Japanse houtbewerkingstechniek waarbij het hout wordt verduurzaamd door het een 

koolstoflaag te geven, meestal door verbranding.
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voorbeeld eenvoudige kapvorm, overstekend voorbeeld eenvoudige kapvorm niet overstekend

voorbeelden plat dak met setback in hout voorbeeld asymmetrische kapvorm
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2c. Kapvorm

De hoofdvorm van de woning is bescheiden en een variatie op het 
principe van twee bouwlagen met een dak.

Een kap is eenvoudig en kan uitgevoerd worden als een 
overstekende kap of een niet overstekende kap. Verschillende 
kapvormen en hellingshoeken zijn mogelijk. Kappen in meerdere 
richtingen (schilddak), gebogen, afgetopte en symmetrische 
gebroken (mansardedak) zijn niet mogelijk. Er is ruimte voor 
variaties aan de kapvorm. 

Platte daken zijn mogelijk met een setback en wanneer de gesloten 
delen van de gevels van de opbouw zijn uitgevoerd in hout.

kapvorm niet in meerdere richtingen (schilddak) 

en kapvorm niet afgetopt

gebroken kapvormen niet symetrisch, geen witte 

dakranden of dakgoten

KWALITEITSCRITERIA
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contact met het landschap door raampartij overhoeks

voordeur in de kopgevel bij de entree van het hof

overhoekse vormgeving van de pui, verticaal uitgevoerd 

(zelfbouw Almere Overgooi)

verbijzondering hoek met deur in de zijgevel bij de 

entree van het hof
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3. Hoekoplossingen

Voor een aantrekkelijk beeld van bebouwing en buitenruimte 
dienen de beeldbepalende zijgevels, aanbouwen en of hoeken van 
de woningen verbijzonderd te worden. Dit zijn de koppen van de 
woningen, grenzend aan de straat en de hoeken van woningen, 
grenzend aan openbaar groen. 

Bij de woningen gesitueerd aan de entree van het hof is de entree 
overhoeks (in de zijgevel). De overige woningen kunnen kiezen voor 
een entree aan de voorkant of zijkant.

Een hoek aan de terraszijde heeft bij voorkeur een overhoekse 
oriëntatie van het raamkozijn. Zie ook het onderdeel architectuur.

Hoekoplossingen worden bij voorkeur verticaal doorgevoerd in de 
architectuur. Bijvoorbeeld: een overhoekse raampartij is doorlopend 
over meerdere verdiepingen.

voordeur in de zijgeveloverhoekse oriëntatie van het terras

KWALITEITSCRITERIA
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bijgebouw als houten toevoeging

carport passend bij de architectuur van de woning, 

grotendeels uitgevoerd in hout (Zuiderduin)

bijgebouw passend bij de architectuur

verbijzondering hoek met schuurtje met kap 

aan hoofdvolume (Boomrijk)
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4. Bijgebouwen

Bijgebouwen (bijkeukens, bergingen, schuurtjes, tuinkasten, 
woodsheds) zijn als onderdeel van het bouwplan mee-ontworpen en 
passend bij de architectonische stijl van de woning. Dit geldt ook 
voor vergunnigsvrije delen.

Carports kunnen optioneel gebouwd worden en zijn dus ook passend 
bij de architectuur van de woning. 

Bijgebouwen zitten bij voorkeur aan de woning vast.

Bijgebouwen bij voorkeur van hout.

geen prefab schuurtjes plaatsen die niet passen bij de 

architectuur van de woning

geen losstaande carports plaatsen die niet passen bij 

de architectuur van de woning

KWALITEITSCRITERIA
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boomstamstapel

voorzijde: lage haagbeplanting (instandhoudingsplicht)

gevarieerd beeld van verschillende pallisaden

achterzijde/zijkant: bijvoorbeeld schapenhek i.c.m. 

haagbeplanting



33

5. Erfafscheidingen

geen wit/felgekleurde standaard tuinhekken terrassen niet volledig dichtzetten met hoge 

erfafscheidingen en of bijgebouwen

De maximale hoogte en afmetingen van de erfafscheiding zijn 
opgenomen in het kavelpaspoort.

Erfafscheidingen hebben een landschappelijke uitstraling, 
uitgevoerd met ongeverfd hout of door middel van beplanting.

De lage hagen op de kavel aan de voorzijde van de kavel 
worden door de gemeente aangeplant en hebben een 
‘instandhoudingsplicht’.

Privacyschermen tussen de kavels die vastzitten aan de woning zijn 
architectonisch gerelateerd aan het hoofdvolume.

Alle erfafscheidingen op de hoeken van het perceel grenzend aan 
de straat en of het publieke groen, dienen als onderdeel van het 
bouwplan mee-ontworpen te worden. Hierbij wordt gestreefd naar 
een erfafscheiding met een landschappelijke uitstraling.

KWALITEITSCRITERIA
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afwateringsgeul tussen de bomen/kavels

afwateringsgreppel achterzijde

afwateringsslootje 

2%

afwateringsgoot eigen parkeerplek en openbaar 

gebied
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6. Oppervlakkige afvoer regenwater 

van kavel naar openbaar

Het regenwater van de daken en kavels dient afgekoppeld te worden 
naar het openbaar gebied en indien mogelijk geïnfiltreerd op eigen 
terrein.

Aan de achterzijde van de woning wordt het regenwater van het 
dakvlak en terras afgekoppeld op een greppel of slootje via een 
uitstroombakje in openbaar gebied.

Aan de voorzijde van de woning wordt het regenwater van het 
dakvlak en terras afgekoppeld via een molgoot op eigen terrein naar 
de hofbestrating. Gootstroken in het openbaar gebied voeren het 
regenwater af naar een geul, greppel of sloot.

Verharding op eigen terrein wordt bij voorkeur in een opengewerkt 
bestratingsverband en of grastegels aangelegd zodat regenwater 
kan infiltreren.

geen afvoeren naar de straat Tekst

KWALITEITSCRITERIA
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tuinbeplanting aansluitend op het bos terrasrand

elementenverharding deels open en gesloten combinatie van halfverharding (split) met tegels
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7. Inrichting eigen terrein

De bestrating op eigen terrein sluit in maatvoering en grondtoon 
aan op het karakter van de bestrating in openbaar gebied.

Verharding op eigen terrein wordt bij voorkeur terughoudend 
toegepast en in een opengewerkt bestratingsverband en of 
grastegels aangelegd zodat het aansluit op het landschappelijke 
beeld. Toepassing van halfverharding zoals donker split of 
houtsnippers past goed in Boomrijk. Wit grind past niet bij de 
bossfeer. 

Tuinbeplanting bij voorkeur met verwantschap met de vegetatie van 
de omgeving (bos/bosrand), e.e.a. als vermeld in de bijlage.

Terrasverharding aansluitend op de kantplank. De kantplank heeft 
een hoogteverschil van ca. 30 cm met het openbaar gebied.

geen wit grindgeen figuratieve grasstenen/tegels

KWALITEITSCRITERIA
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bij de toepassing van zonnepanelen dient rekening gehouden te worden met de bosontwikkeling, dus op termijn mogelijk 

schaduwwerking. Zonnepanelen dienen dus strategische te worden geplaatst: bomen wijken niet voor zonnepanelen:

slecht voorbeeld inpassing zonnepanelen goed voorbeeld inpassing zonnepanelen op het dak

indicatief beeld bij aanleg indicatief beeld na ca. 10-15 jaar
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voorbeeld indaksysteemgoed voorbeeld inpassing zonnepanelen in de gevel

8. Zonnepanelen

Bij de toepassing van zonnepanelen (PV-panelen) dient rekening 
gehouden te worden met de bosontwikkeling door de panelen 
strategisch te plaatsen ten opzichte van de zon én bomen. Op een 
aantal plekken zal de nieuwe bosontwikkeling pas na enige tijd 
schaduw geven op de kavel. Bij de plaatsing van zonnepanelen dient 
hier rekening mee gehouden te worden: de eerste jaren veel zon op 
de kavel en met de jaren minder zon (zie bijlage: bezonningsstudie). 

Gezien de aard van de gebiedsontwikkeling zijn en blijven 
zonnepanelen ondergeschikt aan bomen. Er worden geen bomen 
gekapt voor meer zon, ook niet op termijn.

De toepassing van zonnepanelen dient de uitstraling van de woning 
ten goede komt door deze te integreren in het ontwerp, zodanig dat 
de panelen geen afbreuk doen aan het aanzicht van de woning, bij 
voorkeur met een indak-systeem.
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BIJLAGEN
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Disclaimer voor alle kaarten en profielen: 

De gemeente Almere behoudt zich het recht voor 

om wijzigingen aan te brengen in de gepubliceerde 

inrichtingsplannen en participatiekaarten. Voor 

mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in 

de inrichtingsplannen en participatiekaarten is de 

gemeente niet aansprakelijk. Evenmin kunnen aan de 

inhoud rechten worden ontleend.



1. Visiekaart DUIN, 2019

Boomrijk
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - overzichtskaart
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - hoven met PO-kavels



47BIJLAGEN



48

2. Inrichtingsplan Boomrijk - hoven met PO-kavels
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - principeprofiel boomvak en greppels, schaal 1:100
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nieuwe aanplant is getekend als beplanting van >10 jaar oud (plantmaat zie beplantingslijst)
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - principeprofiel afwateringssloot, schaal 1:100
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nieuwe aanplant is getekend als beplanting van >10 jaar oud (plantmaat zie beplantingslijst)
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - principeprofiel hof, schaal 1:100
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in het hof wordt bij de inrichting grotere bomen geplant (zie beplantingslijst)
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2. Inrichtingsplan Boomrijk - principeprofiel straat, schaal 1:100
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nieuwe aanplant is getekend als beplanting van >10 jaar oud (plantmaat zie beplantingslijst)
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3. Bezonningsstudie

t=0, 21 juni 13:00

t=10 jaar 21 juni 13:00
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t=0, 21 juni 13:00 t=20 jaar 21 juni 13:00

t=10 jaar 21 juni 13:00 t=30 jaar 21 juni 13:00
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4. Beplantingslijst

Beplantingslijst Boomrijk

U heeft net als uw buren voor DUIN gekozen vanwege het 

bijzondere karakter van DUIN. Als koper van een vrije kavel 

heeft u daarom een medeverantwoordelijkheid voor het in 

standhouden van het landschap. Om dit te bevorderen geldt 

de regel dat de beplanting op het eigen terrein verwant 

moet zijn aan de beplanting in het openbaar gebied (duin 

of bosrand). In deze beplantingslijst zijn bomen, struiken, 

grassen en graskruidenmengsels opgenomen zoals wordt 

aangeplant in Boomrijk.

Behouden bomen:

• Acer pseudoplatanus - gewone esdoorn (Ap)

• Fagus sylvatica – beuk (Fs)

• Corylus avellana – hazelaar (Ca)

• Populus canadensis – populier (Pc)

• Picea - Picea abies – spar (Picea)

Nieuwe bomen bosvakken, mix van soorten:

Ca. 80% plantmaat 6-8 laag/halfstam,

Ca. 20% plantmaat 16-18 hoogstam

Soortenmix ‘eiken-beukenbos’

• 40%  Fagus sylvatica (eerste orde) - beuk

• 30%  Quercus robur (eerste orde) - zomereik

• 10%  Betula pendula (eerste orde) - ruwe berk

• 10%  Castanea sativa (eerste orde) - wilde kastjanje 

• 5%  Sorbus aucuparia (tweede orde) - lijsterbes 

• 5%  Betula utilis (tweede orde) - zilverberk

Soortenmix ‘dennenbos’

• 60%  Pinus nigra subsp. nigra (eerste orde) - grove den 

• 10%  Tilia x europaea (eerste orde) - hollandse linde 

• 10%  Betula pendula (eerste orde) - grove berk

• 10%  Quercus robur - zomereik

• 5%  Pinus mugo ‘Uncinata’ (tweede orde) - bergden 

• 5%  Betula utilis (tweede orde) - zilverberk

Soortenmix ‘esdoornbos’ 

• 60%  Acer pseudoplatanus (eerste orde)  - gewone 

esdoorn

• 20%  Fagus sylvatica (eerste orde) - beuk

• 10%  Ulmus minor (eerste orde) - veldiep

• 5%  Acer campestre (tweede orde) - veldesdoorn 

• 5%  Alnus glutinosa (tweede orde) - zwarte els

Nieuwe bomen hof:

100% plantmaat 20-25, hoogstam

Hof 4:

• Nyssa sylvatica (tweede) – zwarte tupeloboom (Ns)

Hof 6:

• Pinus nigra (eerste orde) – zwarte den (Pnn)

• Pinus mugo subsp. U (tweede) – dwergden (Pmu)

Hof 9:

• Larix decidua (eerste orde) – larix (Ld)

• Picea abies (eerste orde) – fijnspar (Picea)

Bosondergrond, graskruidenmengsel:

Diverse soorten gras en wilde bloemen
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Nieuwe struiken:

100% aanplantmaat ca. 60/80cm

Soortenmix ‘esdoorn en eiken-beukenbos’

• Craetegus monogyna – eenstijlige meidoorn

• Corylus avellana – hazelaar

• Rhamnus frangula – sporkehout

• Sambucus nigra – gewone vlier

• Prunus spinosa – sleedoorn

Soortenmix dennenbos

• Craetegus laevigata – tweestijlige meidoorn

• Rhamnus frangula – sporkehout

• Rosa rugosa – rimpelroos

• Cytisus scoparius – brem

• Salix repens – kruipwilg

• Prunus spinosa – sleedoorn

Bodembedekkers, plaatselijk in het bos en hoven:

Soortenmix ‘eiken-beukenbos’

• Vinca minor – kleine maagdenpalm

• Asperula odorata – lievevrouwebedstro

• Allium ursinum – daslook

• Lamium maculatum – dovenetel

Soortenmix ‘esdoornbos’

• Matteuccia struthiopters – bekervaren

• Asperula odorata – lievevrouwebedstro

• Allium ursinum – daslook

• Lamium maculatum – dovenetel

Soortenmix ‘dennenbos’

• Pinus mugo – dwergden

• Salix repens – kruipwilg

• Asperula odorata – lievevrouwebedstro

Nieuwe haag, mix van soorten:

beheerhoogte 0.80m

Aanplantmaat 40-60cm

• Viburnum opulus – gelderse roos

• Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ – bruine beuk

• Fagus sylvatica – beuk

• Prunus spinosa – sleedoorn

• Ligustrum vulgare – wilde liguster

• Crataegus laevigata – twee. meidoorn

• Amelanchier spicata – krent

• Carpinus betulus – gewone haagbeuk

4

9
6

Beukenbos

Esdoornbos
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Beeldverantwoording 

In dit document is divers beeldmateriaal van verschillende (internet)bronnen gebruikt. Onderstaand zijn de bronnen 

en rechthebbenden van het desbetreffende beeldmateriaal vermeld. Gemeente Almere heeft zijn uiterste best 

gedaan deze bronnen te achterhalen en te vermelden. Onze excuses voor de gevallen waarin dat niet of niet correct 

is gelukt.

omslag, p6, p11-rechts, p26-linksonder-onder, p32-rechtsonder, p34-middenonder: ZUS (Almere)

p10, p12, p30-linksboven: Amvest (Boomrijk renders, Almere)

p9, p14, p18-linksonder, p19, p23-linksonder: van Bergen Kolpa Architecten (Boomrijk renders, Almere)

p13-links: MBI (Duin, Almere)

p11-links: www.innovirens.nl

p18-linksboven: Lars Grafström, achitect Max Holst Arkitektkontor

p20, p30-rechtsonder: BP+Architectuur (zelfbouw, Dalfsen)

p21, p26-rechtsonder: www.utrechtwoont.nl (Kerckebosch, Zeist)

p22-linksboven, p32-linksonder: MIX architecten (Kerckebosch, Zeist)

p22-rechtsboven: Westerbreedte architecten (zelfbouw, Groningen)

p23-rechtsonder: bkp Goese Diep

p24-linksboven: MIX architecten, render (kazerneterrein, Ede)

p24-rechtsboven-boven: Martijn Heil, architect Eigen Huis (zelfbouw, Voorschoten)

p18-rechtsboven, p24-rechtsboven-onder, p29-rechtsonder: John Lewis Marshall, architect Onix (de Kemp)

p24-linksonder: ORGA architecten (Homeruskwartier, Almere)

p24-rechtsonder, p28-linksboven: Reinier Ubels / Corné Bastiaansen Fotografie (Kerckebosch, Zeist)

p25-linksonder: www.micazu.de (Holz, Duitsland)

p25-rechtsonder: www.tundrawindows.com

p26-linksboven: AL architecten (zelfbouw, Nieuwehorne)

p26-linksonder-boven: collage (bewerkt beeld)

p27-rechtsboven: vlc-leukemans

p27-linksonder: Midden Nederland Makelaars B.V. (Kootwijk)

p27-rechtsonder: Oostergetel Makelaardij Meppel (Meppel)

p28-rechtsonder: Gerard van Hees, architect Clé van Heerden (Overgooi, Almere)

p30-rechtsboven: Kasper Dudzik (Håkansson-Tegman House Höllviken, Zweden)

p30-linksonder: Reinbouw (duinvilla, Zuiderduin Almere)

p31-links: www.ecosia.org

5. Beeldverantwoording
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p31-rechts: v-construct.eu

p32-linksboven: Buro Lubbers (zelfbouw, Rieteiland-Oost)

p32-rechtsboven: gadero.nl

p33-rechts: www.heijboertuinhout.nl

p34-boven: www.duurzaamthuis.nl

p34-middenboven: Google streetview

p34-onder: hva.nl

p35: Gemeente Almere

p36-linksboven: www.hosper.nl

p38-linksboven: www.eternit.nl

p38-linksboven: www.eternit.nl, bewerkt (collage)

p38-rechtsonder, p39: www.solenso.nl

p13-rechts, p18-rechtsonder, p22-linksonder, p22-rechtsonder, p23-linksboven, p26-rechtsboven, p28-

rechtsboven, p28-linksonder, p29-linksonder, p33-links, p36-linksonder, p36-rechtsboven, p36-rechtsonder, 

p37-links, 37-rechts, p39-linksonder: onbekend
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