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Nieuwsbrief Stichting Belangen Park Uithof  november 2018 
Doelstelling van de Stichting Belangen Park Uithof: de waardevolle natuur in het park Uithof beschermen.  
We brengen zaken onder de aandacht van omwonenden die park Uithof willen behouden. De Stichting neemt 
deel aan overlegvormen met instellingen en gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij park Uithof.  

 

!  

Bestuurswisseling 

 
Hierbij bericht het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof dat er per  
1 november 2018 een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden in verband met de 
verhuizing van Bep van Mil, voorzitter. 
Hans Zwennes heeft per 1 november 2018 de functie van voorzitter van de stichting 
overgenomen. 
Daarnaast blijft Hans voorlopig secretaris van de stichting tot er een andere secretaris 
gevonden is. 

Bep heeft zich jarenlang met tomeloze energie ingezet voor het behoud van ons park 
Uithof. Dat zij van de Gemeente de groene speld mocht ontvangen ,was dan ook 
volkomen terecht. Wij danken haar hier enorm voor en zullen in de toekomst blijven 
streven naar een mooi park wat voor iedereen aantrekkelijk is.  

 
VACATURE secretaris voor het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof 
Voor informatie over deze vacante functie kunt u contact opnemen met Hans Zwennes 
via  uithofalmere@gmail.com of 06 21658764. 
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Vernieuwde website 
De stichting heeft een vernieuwde website www.parkuithof.nl,  waar u onder andere 
kunt lezen over de herinrichting van park Uithof, dat onderdeel is geworden van de 
nieuwe wijk De Laren. 
Voor meer informatie over het ontwerp en de planning van het park zie het 
herinrichtingsplan van park Uithof op de website www.delaren.nl  van de Gemeente 
Almere. 

Herinrichting park Uithof  
Sinds 2016 is het bestuur van de stichting, en later samen met de initiatiefnemers en 
coördinatoren van het Voedselbos park Uithof, regelmatig in gesprek met de ambtenaren 
van de gemeente die de herinrichting van het park behandelen.  
In gezamenlijkheid is gekomen tot het inrichtingsplan. Hierbij is ook Stichting De Schoor 
www.deschoor.nl betrokken met betrekking tot Jeugdland Almere Haven, dat in het 
middendeel van het park op een eiland een nieuwe locatie krijgt. 

De komende jaren verandert het aanzien van het park daarmee aanzienlijk.  
Het noordelijk deel verandert in een Voedselbos, dat samen met de gemeente door 
vrijwilligers wordt ingericht en onderhouden.  
Het zuidelijk deel van het park, waaronder de bosstrook achter de 18 woningen van de 
Uithof, blijft beheerd worden door de vrijwilligers van het Kleinschalig natuurbeheergroep 
Uithof.  
Het middendeel van het park wordt een eiland waarop Jeugdland Haven zich vestigt. 
In de het overgebleven deel komen uitkijkheuvels met mooie bomen.  
Op het veld achter de bosstrook, tegenover de basisschool aan de Uithof, komt een 
appartementengebouw. De gemeente is nog in gesprek met een projectontwikkelaar.  
Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd met de stichting en via de website 
van de gemeente. 

Vrijwilligers gevraagd voor het Voedselbos en Kleinschalig natuurbeheer 
De vrijwilligersgroepen werken op de 2e zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:30. 
Tussendoor wordt voor koffie/thee/fruitdrank en koek gezorgd.  
Er is deskundige begeleiding en voor werkmateriaal en handschoenen wordt gezorgd.  
Komt u de de vrijwilligersgroepen helpen?  
Vele handen maken licht werk is een bekend spreekwoord.  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Aanmelden: 

 
Er zijn zoals eerder vermeld 2 groepen werkzaam. Indien u zich opgeeft kunt u met beide 
groepen kennismaken. U kunt zelf kiezen welke activiteit u het meest aanspreekt om aan 
mee te helpen.  

Aanmelden kan via uithofalmere@gmail.com. Zodat u voorafgaand aan de 
werkochtenden een uitnodiging ontvangt. Vermeld graag ook uw telefoonnummer.  
 
Bestuur Stichting Belangen Park Uithof per 1 november 2018 
J.L. (Hans) Zwennes, voorzitter en a.i. secretaris 
D.G. (Dennis) Boelhouwer, penningmeester 
 
 Wilt u geen nieuwsbrief van de stichting meer ontvangen, meld dit dan via uithofalmere@gmail.com, zodat uw 
gegevens uit het verzendverstand verwijderd worden. 
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