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Arboretum voor het klimaat 
In de Regenboogbuurt in Almere Buiten komt 
een arboretum (bomentuin), speciaal voor 
onderzoek naar verschillende manieren om 
hittestress te verminderen. Bomen spelen 
een grote rol bij het verminderen van hitte. 
Het arboretum is een laboratorium waarin 
verschillende bomen staan. Zo leren we hoe 
bomen hun omgeving verkoelen en hittestress 
tegengaan. Urbun Forestry van de TU Delft 
voert het onderzoek uit. 

Begin april is begonnen met de aanleg van 
het klimaatarboretum. Het komt te staan in 
de Groene Wig tussen de Siennastraat en de 

Prismastraat. Er komen 74 bomen. 

Temperatuurmetingen
In de bomentuin staan bomen met verschil-
lende eigenschappen, zoals de kroonvorm, 
takkenstructuur, de vorm en kleur van blade-
ren. Bij elke boom meten we de temperatuur 
bij verschillende weersomstandigheden. We 
kunnen dan zien hoe de verschillende boom-
eigenschappen de temperatuur beïnvloeden. 
Na afloop van het tweejarige onderzoek krij-
gen de bomen een nieuwe plek in en om de 
Regenboogbuurt. 

Groene passie 

Met een klein team van betrokken beheer-
ders werken we met veel passie en vakman-
schap aan het groene goud van Almere: de 
bomen. Een aantal van deze mensen stel-
len zich voor en vertellen waarom ze zich 
zo aangetrokken voelen tot de Almeerse 
bomen. Dit keer is het de beurt aan de 
technisch beheeradviseur.

Mijn naam is Wouter Baack en ik werk nu 
zo’n 14 jaar voor deze prachtige groene stad. 
Als kind wilde ik al boswachter worden. Dat 
is bijna gelukt. Ik ben nu geen boswachter 
in het bos, maar in de stad. 

Bomenteam
Ik ben bijzonder trots op het werk dat we 
samen met het bomenteam verzetten. 
We werken met vereende kracht aan een 
bomenbestand met lange levensduur dat 
veilig, divers en gezond is. We dragen zo bij 
aan een gezonde en groene leefomgeving. 
Dat doen we aan de hand van het door de 
gemeenteraad vastgestelde Bomenkader. 
In mijn werk probeer ik beleid en uitvoering 
met elkaar te verbinden en als ‘rentmeester’ 
goed op de bomen van Almere te passen. 
Het doel is om ze in een nog betere conditie 
door te geven aan een volgende generatie.   

Lievelingsboom
Mijn favoriete boom is de populier. Geen 
enkele boom ruist zo mooi als een populier. 
Daarnaast speelt deze boom een hoofdrol in 
het prachtige gedicht van Hendrik Marsman: 
‘Herinnering aan Holland’ en is onlosmake-
lijk verbonden met de polder.

Wildplukken in Almere 

Voedselbos Almere Buiten

 BOMEN IN

Tussen de Buitenring en de Sieradenbuurt ligt 
het Voedselbos. Het beslaat zo’n 5,5 hectare. 
Het idee voor een voedselbos is samen met het 
bewonersplatform Sieradenbuurt ontstaan. 

De bewoners van de Sieradenbuurt hebben 
samen de inhoud van het bos bepaald en 
vormgegeven. In 2015 en 2016 zijn er zo’n 

kleine 1.200 bomen en struiken in het gebied 
geplant. Er staan bessenstruiken en allerlei 
soorten noten- en fruitbomen. De bewoners zijn 
toen zelf aan de slag gegaan met het maken van 
kruidenheuvels, bankjes van Almeers hout, een 
bijenstal, insectenhotel, vleermuizenkasten en 
een ooievaarspaal. 

Bijzondere bomen in een bijzonder bos 
Koninklijk cadeau 
Begin 1991 vierden koningin Beatrix en 
prins Claus hun 25-jarig huwelijksfeest. Het 
paar verzocht hen die een geschenk wilden 
aanbieden, dat te doen door een boom 
te planten. De Stichting Samenwerkend 
Verzet vond het Bos der Onverzettelijken als 
monument prachtig bij deze wens aansluiten. 
Zo zijn de eerste koninklijke bomen daar 
geplant op 25 maart 1992; drie koningslindes: 
de Beatrix-, Juliana-, en Wilhelminaboom. 

De drie koninginnenbomen in het Bos der 
Onverzettelijken

Anne Frankboom 
Jaren later, op 11 april 2012 is de Anne Frank 
Boom geplant op het herdenkingsveld in dit 
bos. Het bijzondere aan de boom is dat deze is 
opgekweekt uit een kastanje van de originele 
Anne Frankboom.

Anne Frank Boom in Bos der Onverzettelijken

Amaliaboom 
In 2018 tijdens de (her)opening ter gelegenheid 
van 25 jaar Bos der Onverzettelijken is de 
laatste koningslinde geplant, de Amaliaboom. 
Burgemeester Frank Weerwind plantte de 
boom samen met een aantal kinderen.  

Amaliaboom in Bos der Onverzettelijken

Ontwerp bos
Het bos is ontworpen als verzetsmonument. 
De gedachte is dat het een levend monument 
vormt waarmee we de gefusilleerde 
verzetsmensen eren en nieuwe generaties 
aan sporen te strijden voor vrijheid, democratie 
en mensenrechten. 

 bosderonverzettelijken.nl

Zoete kers (Prunus avium) 

De ovale bladeren van de kersenboom zijn 
glanzend en donkergroen van kleur. De rijpe 
vruchten hangen aan stelen en zijn rood tot 
zwart van kleur, soms rood-geel. De boom 
kan 20 meter hoog worden en bloeit in april/
mei met witte bloesems. 

De kersen zijn vlezig, smaken fris zuurzoet 
en hebben een pit. De pluktijd is juni/juli. De 
kersenbomen zijn te vinden in het Vroege 
Vogelbos, Farflerpad-Burgerpad en in het 
Beginbos. Spreeuwen zijn ook dol op kersen; 
dus wees er op tijd bij! 

 wildplukwijzer.nlAanleg Arboretum

Arboretum situatie in mei 2020


