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.De afgelopen [aren.hebbenveel mensen.hard gewerkt aan de vernieuwing 
van het Beatrixpark in Almere. En Iedereen praat wel: over de \Crnieuwii:19 
-van het park, maar eigenlifkklope die term niet. Het Beatnxpark is destijds 
aangelegd áls een 'casco' dat nog nader ingevuld moest worden. 
In :1,997 is gestart met hetmaken vanplannen. Hel moest een echt stads 
,pa:rk worden, zo luidde de opdracht. Bijzonder in het proces is, dat hel 
ontwerp in nauwe samenwerking met.een landschapsarchitect. de gemeente 
en een grote groep bewoners tol stand is gekömen. 
Ik ben nlet.alleen blij met het resultaat, maar ook met de manier waarop 
het tot stand is gekomen. W.1nt de tijd dat de gemeente dergelijke plannen 
alleen maakte is achterhaald, De inwoners, die immers de gebruikers zijn, 
moeten ook een stempel kunnen drukken op de invulling van zo'n belang 
rijk park in dé stad. Pas dan komt er een 'plek voor: Iedereen' tot stand. 
Hel Beatrixpark is een park geworden met. de divèrfüeil en allure die past 
bij Almere: variërend van een plek voor de jeugd tot een rustig gebied 
voor de natuurliefhebber; 
In dir boekje vindt u allerlet wetenswaardigheden over het Beatrixpark 
van de afgelopen 20 jaar. Ik wens u veel leesplezier. 
Tot slot wtl ik iedereen .feliciteren met ons mooie park ! 
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ONTWERPGES(H'tlDF..:JIIIS 

Het Bearrixpark is een van de eerste parken van Almere en is nu rwtnug 
jaar oud. In de jaren zeventig heeft het bureau Brouwer en Blceker opdracht 
gekregen om een ontwerp te maken voor een stadspark, 10 groot als het 
Arnhemse landgoed Sonsbeek Het idee was dat in deze eerste 'groene wig' 
het omringende open landschap tot diep in de stad binnen moest dringen. 
Ank Bleeker heeft hel park ontworpen in Engt.+,e landschapsstijl. met slinger 
paden en monumentale assen. Zoals dat hoort bij een landgoed zouden er 
ook gebouwen in komen, bijvoorbeeld een museum en een theehuis. 
Het park zou genoemd worden naar de grore man van de unnsiadgedaclue: 
alle oude verslagen spreken van her Ebenezer Howardpark. Maar toen de 
toenmalige landdrost van de zuidelijke Ilsselmeerpolders, Han Lamrners, 
de koningin bereid vond er de eerste boom te planten. werd het Beatrixpark. 

Het park werd aangelegd met het voornemen om de verdere inricbung 
op een later tijdstip Le volrooien. Het oorspronkelijke ontwerp heeft de 
kenmerken van een plek in de nieuwe polders, met rechte. hjnen, een 
strakke padenstrucruur, rechte bosvakken, veel ruimte en paden met brede 
profielen. Zoals gebruikelijk in de polders overheersten in het bos inheemse 
soorten. 



Het Beatrixpark is een van de drie centrale, openbare, groene buitenruim 

ten van Almere en een stadscorridor tussen het cerurum aan de ene kani 
en het buitengebied en de toekomstige wijk Noorderplassen West aan de 
andere kant, 
Het park is onderdeel van een landschapsonrwikkellngszone: een combinatie 
van een Iangzaamverkeersroute. publiekstrekkende functies en vroegtijdig 
aangeplant bos. Het krijgt door de omringende bebouwing steeds meer 
de betekenis van een groot stadspark; op dit moment is alleen de noord 
westrand van het park nog niet bebouwd. maar ook daar komt binnen 
enkele jaren verandering in. 
Begin jaren ''90 is het geld dat voor het onderhoud van het Beatrixpark 
was gereserveerd. vaak aan het groen in de wocnwnken besteed. En niet 
·aàn hel park. Dit heeft geleid tot grote achterstand in het onderhoud. 
Bij het ontwerp werd uügegaan van de formule eenderde water. eendèrde 
bos en eenderde open terrein. In het uitgevoerde plan zit echter minder 
water, minder open terrein en meer bos. Sommige van de bijzondere 
boomsoorten bleken niet bestand tegen harde wind en hoge grondwater 
standen.Hei park werd beleefd als eentonig en somber. 'Het lijkt maar één 

· kleur groen· was de reactie van de bewoners. De ov!!rgang van de wijken 
naar het park was op sommige plaatsen onduidelijk en rommelig. wat men 
als onveilig ervoer. De ingangen van het park waren veelal verborgen. Het 
park kan op veel manieren gebruikr worden. maar er waren tOt voor kort 
opvallend ·weinig specifieke voorzieningen: slechts een vlssreiger en wat 
verwaarloosde bankjes. 



VNllNJllU'WJN_G )"AN HET :VARE:;; HET P11t·OCE:S 
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Hel park moest worden aan 
gepakt en zo startte hel project 

'Structuurverbetering Bcainxpark'. De menmg van het stadsbestuur was 
dal de vernieuwing zoveel mogelijk samen mee de bewoners cm stand zou 
moeten komen. 
Op 23 juni J 997 liet de bevolking van Almere in een startbijeenkomst 
haar stem horen over wat er met het Beatrixpark zou moeten gebeuren. 
Met elekrronische sremkastjes konden zij hun stem laten gelden. 
Bewoners gaven aan zich bijzonder te storen aan het achrerstalltg onder 
houd. Veertig geïnteresseerden hebben ujdens een volgende bijeenkomst 
allemaal een minuut de tiJd gekregen om hun boodschap mee te geven. 
Uit dele groep is de uiteindelijke Bewonerswerkgroep Bearrixpark 
gevormd, welke een afspiegeling is van verschillende wijken en verschil 
lende belangen. De projectleider, ontwerper, cornmunicatieadv iseur, 
bewonerswerkgroep en ambtelijke werkgroep werkten samen hard aan de 
planvorming. Verbeterpunten hadden betrekking op de kleur en het activi 
reuenaanbod in het park, op de mogelijkheden en de veiligheid voor 



wandelaars, fietsers en andere gebruikers. op de in- en uitgangen en op 

de overgang van het park naar de Krnldenwijk. Aan de hand van referenue 

beelden werd de bewoners de mogelijkheid gegeven om keuzen te maken. 

Keuzen die de ontwerper vervolgens vertaalde in schetsen voor het park. 

De bewonerswerkgroep heeft grote invloed gehad op de hertnrichting van 

het park. Stap voor stap is toegewerkt naar een precieze invulling van het 

plan. Op deze manier zagen de bewoners hun ideeën daadwerkelijk terug 

komen. 

De ambtelijke werkgroep werkte meer op de achtergrond. Zij toetste, 

adviseerde en regelde de nodige Mappen. 

Sinds 1999 is hard gewerkt aan de feitelijke realisatie van de inrichting. 

Deze is nu in grote lijnen voltooid. Een aantal zaken heeft meer tijd 

nodig, maar zal in de loop van 2002 worden voltooid. Ook moeten de 

horecaondernemer en de spcelnunverenigtng hun gebouwen 110g plaatsen. 
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STADSVABK MET ALLURE 

Hel parkgedeeltc aan de zuidkant van de Parkwetering is rustig en bebost. 
Hier blijft het park natuurlijk, krijgt de Park-wetering een glooiende oever, 
mogen de honden los en kunnen mensen 's nachts sterren kijken. In de 
bloemenweide kun je genieten van vele wilde bloemensoorten. De padden 
poel is een aantrekkelijke habitat voor diverse soorten. amfibieën. ln het bos 
op het grote eiland wordt paddenstoelen alle ruimte gegeven. Een toren op 
de uitkijkheuvel biedt straks een geweldig unzlcht op park en omgeving, 
Het parkgedeelie aan de noordkant van de Parkwetermg is het drukkere, 
meer geculuveerde deel van het park. Hier zijn een speeltuin en een acu 
vireitenplek voor jongeren aangelegd. Er is een brede boulevard langs het 
water. ingericht met markante verlichting en fraaie banken. De O\·ergang 
van park naar woonwijk is geaccentueerd door middel van de aanleg van 
een bijzondere sirlp, Ook bevinden zich hier drie thematuinen: een vaste 
plantentuin. een hoge tuin en een verborgen tuin. Later wordt hier nog 
een vierde bijzondere tuin aan toegevoegd. 



St r i p langs de Kruidenwijk 
De overgang tussen de Kruidenwijk en hel Beatrixpark i's met veel torg 
ingericht. De voorheen rommelige achterkant van de wijk rs als hel ware 
voorkant ge\vorden. Ab, overgang van het park naar de wijk is een laantje 
met bijzondere bomen aangelegd. De totale strook met bomen en pad i'i 
ongeveer ~O meter breed. waardoor de bewoners aan het park hun privacy 
behouden. 



Oevers 
De oevers van de Parkwererlng hebben in het ontwerp en in de uirvoering 
veel aandacht gekregen. Ze zijn aantrekkelijker en meer gevarieerd gewor 
den. De oever aan de zuidkant heeft een natuurlijke inrichting gekregen. 
Er komt een brede rietzone met waterplanten zoals biezen, lissen en 
dergelijke. Langs de noordoever is een goed toegankelijke strook mei een 
breed doorgaand pad aangelegd: de Beatrixboulevard. 
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Fiètspaden 
Er lopen vier doorgaande .fietsroutes door het Bearrixpark. De meeste 
verbindingen zijn NW-ZO gertchr, Enkele ver binden de Muziekwljk met 
de Kruidenwijk. Langs de noordoever van de Parkweterlng, in het drukkere 
deel van het park, is een nieuw fiets- annex wandelpad aangelegd 
(de Bearrixboulevard). Alle doorgaande fietsroutes zijn verlicht. 

Il 



lf 

Spore en spel 
Het open , eld in het noordwestelijk gedeelte van het park wordt intensief 
gemaaid, zodat het geschikt is voor sportdoeleinden. Door het gehele. park 
is een circuit van glad asfalt aangelegd, waar mensen op kunnen skaten en 
skeeleren, hardlopen en fietsen. De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
heeft in samenwerking met de gemct·nte, een gemarkeerde looproute uit 
gcLct. die gedeeheluk door her Beainxpark gaat. 
Op de acuviteitcnplek ontmoeten alle parkgcbruikers elkaar. De activiteiten 
plek heeft een enorme aantrekkingskracht op grote aantallen skaters en 
skeelers: de inrichring is dan ook afgestemd op deze groep jeugdigen en 
heeft een allure die z.ijn weerga in Nederland niet kent. 
Hier vlakbij ligt ook een prachuge speeltuin, die is gerealiseerd dankzij de 
jarenlange inspanningen van.de speclruinverenlgtng in de aangrenzende 
Muziekwijk. 



Tussen her paddenstoelen 

eiland en de oever aan de 

zuidkant van het park is 
een vlotten- annex kabel 
pontverbindmg aangelegd. 
als speelelement voor 

kinderen. Halverwege deze verbinding ligt een drijvende, verplaatsbare 
vlonder, die tevens gebruikt kan worden als podium. Voor die gelegen 
heden kan de vlonder versleept worden naar een verankerde plek ter 
hoogte van het open veld. Publiek op de oever heeft LO een uitstekende 
plek om de optredens Le volgen. 

Poorten 
De toegankelijkheld en aantrekkelijkheid van het park zijn verbeterd door 
het plaatsen van duidelijke poorten. Deze zorgen voor de herkenbaarheid 
van de in- en uitgangen. Het ii. de bedoeling dat er binnen afzienbare lijd 
bij alle toegangspaden poorten geplaatst worden. Via de entree aan de 
Muziekdreef kan men met de auto het parkeerterrein in het park bereiken. 
Hier is dan ook de hoofdpoort gesitueerd, die te herkennen is aan de 
grote maat en bijzondere vormgeving, 

IS 



Koningin Btó!rlx pl~nt op 27 nowmhd J 98 l J, Oranjthoûm 



De llra1n.tboom op /1uid19r pltk in bel par 

Aan één boom in het park is een wel 
heel bijzonder verhaal verbonden. 
Het relaas begint met het bezoek van 
Koningin Beatrix aan Almere. ZiJ kwam op 
27 november 1981 naar de polderstad om 
in het naar haar genoemde park een linde 
te planten. Een belangrijke gebeurtenis 
voor Almere. Daarmee kreeg dit deel van 
her nieuwe land zijn eigen koningslinde. 

De. linde jç een bijzondere boom. Vroeger werd de linde als een heilige 
boom beschouwd, die de omwonenden bescherming bood tegen kwade 
machten. Vandaar dat op veel dorpsbrinken linden staan (en stonden). 
Sommige linden worden, volgens een oud gebruik, in drie etages 
gesnoeid. Volgens de verhalen zou de boom huisvesting bieden aan goden, 
die vanzelfsprekend in de top woonden. aan wereldlijke machthebbers. 
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die in het midden woonden, en aan het gewone volk. woonachtig onder 

in de kroon. Overigens niet de slechtste plaats. wam daar is het \, zomers 

het koelst. 

Helaas had de door het staatshoofd geplante linde niet op alle inwoner. 

van Almere een betoverende uitwerking. De dag na de Luilakbloemenrnarkt 

bleek de boom van de top van zijn 

kruin te Lijn ontdaan. Toen de wan 
daad aan het licht kwam werd de 
'onthalsde' boom uicgegraven en 
af gevoerd naar een stortplaats. 
Daarvandaan werd het restant van de 
linde door een groenmedewerker 
meegenomen en elders m de vette 
klei van de Noordoostpolder her 
plant. Dat de uitgedroogde boom 
toch weer aansloeg mag, als bewijs 
gelden van het sacrale karakter van 
de linde. Dankzij veel zorg en toe 
"·ijding 1.ag ze er na acht jaar weer 
uit als een normale linde: met een 
koninklijke kruin op een vorstelijk 
stam. Wie de linde goed bekijkt kan 
de liuekens vinden die herinneren 
aan dit verhaal. Orunjrboorn in l\'lnlrrs flro11npu1k (1981) 
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In het voorjaar van 1993 werd het besluit genomen om de linde weer een 

prominente plaats te geven in hel Almeerse stadsbeeld. Het initiatief daar 

toe kwam van het Genootschap van Het Levende Huis dat zich ten doel 

stelt om de relatie tussen kunst en natuur en uitingen hiervanvan te bever 

deren Het genootschap is begin jaren negentig opgericht naar aanleiding 
van de realisatie van het kunstwerk 'Levende Huizen· van Anne Marie 

Backer bij het Natuur- en milieucentrum Het Eksternest. Als nieuwe locatie 

werd voor het pleintje langs het Deventerpad in Almere-Stad gekozen. 

Daar was door de gemeence een plek gereserveerd voor een bijzondere en 

beeldbepalende boom. Een profiel waaraan de linde ruimschoots voldeed. 

Aldus gcschiedd .... 

En toch had de linde nog niet haar eindbestemming bereikt. Want op 

20 februari 1999. tijdens de offluële start van de vernieuwing Beatrixpark, 

keerde de boom terug naar de plek waar het ruim twintig jaar geleden 

allemaal was begonnen: het Beatrixpark. Daar werd zij herplant op een 

prominente plek langs de toen nog niet be •.. taande boulevard en daarmee 

is de cirkel rond. 

Op de oorspronkelijke plaats waar koningin Beatrix ooit de boom plantte 

staat nu een andere koningslindc. Het hek eromheen getuigt van een bij 

zondere betekenis van die boom. 

19 



PARTJCIPATIEPaOCES BEATRIXPARX 

Jaap Eisinga en Diana Stam van de bewonerswerkgroep, ontwerper 
Anneke Nauta, communicatieadviseur Jacqudine van de Sande en 
projectleider Frauke lticklefs vertellen over hèt stadspark van Almere, 

Tweede ronde 
Waarom 'Str.uauurverbeterfog Beocrixpark '? 
Anneke: "Het Beatrixpark is destijds vrij eenvoudig aangelegd met het idee 
dat het later meer ingevuld zou worden, als de buurten eromheen klaar 
waren. Dat ls typisch voor Almere. Alles is hier in de groei, nu moet her 
meer gezicht krijgen. Als één van de eerste projecten kreeg dit park een 
tweede ronde." 

Hè t stadspark 
Waar voldoet een goed park !lan? 
Anneke: "Een park is een stedelijk fenomeen. Het is een wereld op zich, 
die echter wel degelijk bij de stad hoort. De stad is belangrijk voor het 
totale concept: het park vormt een corridor in de stad en moet bereikbaar 
en toegankelijk zijn voor de inwoners of bezoekers van de stad. De bewoners 
die betrokken waren bij de herinrichting van het park hebben gekozen 
voor hel thema 'de verborgen wereld': een plek om weg te zijn uit de stad, 
om je even terug te trekken. Een goed park heeft contrasten: het biedt 
ruimte aan acrtef en passief gebruik; er zijn besloten en overzichtelijke, 
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ingerichte en oningerichre stukken." Frauke: "Het park is een openbare 

ruimte die mensen de mogelijkheid biedt om de dagelijkse sleur re door 
breken. Daarnaast is het park een vri]c ruimte dicht bij huis, waar mensen 
met elkaar in contact kunnen komen. In Almere heeft bijna iedereen een 
tuin en ligt de natuur om de hoek. In een park moeten de mensen voor 
sport, spel of ontmoeting terecht kunnen. Daarom moet een park prettig 
en veilig zijn, met mogelijkheden om te spelen, te wandelen en om andere 
activireiten te ondernemen. In Almere zijn weinig recreatieve mogelijkheden 
en is de behoefie aan voorzieningen groot. De wensen van bewoners heb 
ben onze input gevormd. De eerste bewonersavond heeft geleid tot een 
soort programma van eisen." 

Wisselwerking 

Het bestuur heeft nadrukkelijk gtkozen mor een kwoliteitstrojm waarin bewoners 
participeren. Hoe is dit rnrmgegerrn? 
Jacqueline: "Bij de herinrichting hebben "~ toegewerkt naar revredenheld 
over het eindproduct èn het proc.cs. Als je kiest voor participatie, dan moet 
je de burgers ook serieus nemen: zij moeten echt iets in te brengen hebben. 
Het is ook nodig om duidelijk te zijn over die zaken, waarop géén invloed 
uitgeoefend kan worden. Als je mensen de mogelijkheid biedt om invloed 
uit te oefenen. dan is het mogelijk dal zij keuzes maken die de jouwe niet 
zijn. Dat moel Je tevoren bedenken." 
De wijze waarop het toenmalige bureau Groenvoorzieningen van de dienst 
Gemeentewerken burgers bij de vernieuwing van het Beatnxpark betrok, 
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sprak zowel Diana als Jaap erg aan. Diana: "Ik vond dat het op een unieke 
manier gebeurde die zeer enthousiasmerend werkte. Met name de opzet 
van de informatie-avonden." Ook Franke was tevreden over de gang van 
zaken. "Je hebt natuurlijk allerlei gradaties van inspraak, maar het Beatrix 
park was nu juist een object dat bij uitstek geschikt was voor deze uitge 
breide vorm van participatie. Het ging immers om een park dat tot een 
echt stadspark moest uitgroeien, De wisselwerking tussen de bewoners 
werkgroep en de ambtelijke werkgroep was niet altijd even gemakkelijk. 
maar da, maakte het proces wel erg spannend." 

Vertaling 
Hel parttctpauerrajeci is heel .praktisch begonnen met een startbijeenkomst 
voor alle geïnteresseerden in Almere. Jacqueline: "Op basis van een eigen 
inventarisatie van de feitelijke siruaue in en klachten over het park. hebben 
we een probleemschets voorgelegd aan de burgers en gezamenlijk gezocht 
naar oplossingen." Anneke Nauta heeft op basis van de inventansaue en 
boodschappen modellen ontwikkeld en aan de bewonerswerkgroep voor 
gelegd. De bewonerswerkgroep is geformeerd aan de hand van een vertegen 
woordiging van verschillende wijken en verschillende belangen. Anneke: 
"lk heb de bewoners heel veel referenriebeelden gegeven. bijvoorbeeld 
een waterrijke sfeer. een dicht of julsr open bos. Dit in plaats van allerlei 
plattegronden en dwarsdoorsneden, omdat bewoners die niet gemakkelijk 
kunnen lezen. De referentiebeelden gaven de bewoners keuzemogelijkheden. 
Keuzen die ik vervolgens vertaald heb in schetsen voor het park," 
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