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Het Bos der Omarming is een te realiseren herdenkingsbos ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het is in 2006
als burgerinitiatief aangenomen in de gemeenteraad van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

Eigen website
Onze website is al een poos online. Wij zijn er trots op.
www.hetbosderomarming.nl
We hebben deze website aangeboden gekregen van Trefnet.
Wij zijn blij dat zij de hosting van de site zonder kosten willen doortrekken zodat wij weer een jaar vooruit kunnen.

Minder overheidsgelden,
maar…
Er is lang onduidelijkheid geweest over het te
ontwikkelen uitbreidingsgebied. Recent is bekend
dat er minder geld van de overheid beschikbaar
komt. Samengevat is er geen geld voor inrichten
en beheer van het uit te breiden gebied. De
beschikbare middelen zullen besteed worden aan
verbindingswegen.
Om deze redenen zijn het Recreatiegebied, de
gemeenten en de omwonenden blij met het
particuliere initiatief dat natuurontwikkeling toch
mogelijk maakt in het uitbreidingsgebied ‘de Koele
Kreken’.
Het gebied wordt omzoomd door de Nauertogt,
het fietspad: Dijk en waardpad, de bebouwing van
de Daalmeer en de N245: de Schagerweg.

Er zijn nieuwe plannen
Voor het uitbreidingsgebied van het Geestmerambacht, de locatie waarin wij grond toegezegd
hebben gekregen, zijn er nieuwe plannen ontwikkeld.
Natuurpark Geestmerloo is een nieuw aan te leggen natuurrijk speel-, wandel – en
watergebied van 24 ha groot.

Onderdeel van dit park is een weide- en bosterrein (11 ha) waar in de natuur kan worden begraven.
Initiatiefnemer van Geestmerloo is conceptbedenker Charles Lourens (Noordbeemster).
Het Geestmerloo is een ontwerp van Ada Wille, Landschaps- en begraafplaatsarchitectuur uit Koudekerk a/d Rijn in
nauwe samenwerking met Limes Landschapsadvies uit Woerden.

De voorbereidingen van het project hebben ruim twee jaar geduurd. De grond in het ruim 700 ha groot
recreatieterrein Geestmerambacht is eigendom van de NV Recreatieschap Noord-Holland. De 24 ha wordt in
erfpacht uitgegeven. Het nieuw aan te leggen wandel- en bosgebied moet in 2015 klaar zijn. Op dit moment moet de
gemeente Alkmaar nog toestemming geven voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Bij een positief verloop
kan najaar 2014 met de bouwwerkzaamheden worden gestart.

Inloopavond voor informatie en draagvlak
De gemeente laat haar besluit mede afhangen van het draagvlak onder de omwonenden (wijk Daalmeer/Koedijk)
van Geestmerambacht. Om dit draagvlak te verkrijgen is er op 12 december in Wijkcentrum De Daalder een
inloopavond georganiseerd.
Wim Nieuwenhuis, algemeen secretaris van het recreatieschap Geestmerambacht heeft op deze inloopavond het
standpunt van het recreatieschap toegelicht.
De initiatiefnemers presenteerden het schetsplan. Er werd een duidelijk beeld geschetst van het natuurpark waarin
begraven kan worden. Het is niet te vergelijken met een gangbare begraafplaats. Het wordt prachtig gebied. Er was
tijd en ruimte om vragen te stellen en hier werd gebruik van gemaakt. Na de inspraakrondes worden de wijzigingen
in dit schetsplan aangebracht.
Ook wij hebben kunnen vertellen over Het Bos der Omarming.

Hoe past Het Bos der Omarming in het Geestmerloo
De mogelijkheden van het Recreatieschap zijn in de vorm van grondeigenaar en aansturen via (onder)
erfpachtcontract. Het Recreatieschap stelt de voorwaarden aan de particuliere ontwikkelaars van het Geestmerloo.
Eén van de voorwaarden is dat zij Het Bos der Omarming dienen op te nemen in hun plannen.
Een andere voorwaarde is intensieve recreatie ontwikkelen aan de zuidkant: de bebouwing van de Daalmeer. Hier
wordt o.a. een natuurlijk buitenspeelplaats en een honden losloop uitlaat gebied ingetekend. De
natuurbegraafplaats wordt tegen de oost en noord grens gesitueerd en krijgt een eigen ontsluiting.
Twee maanden geleden zijn wij door het Recreatieschap voorgesteld aan de initiatiefnemer, waarna gesprekken met
ontwerpers en investeerder volgden. We hebben samen naar mogelijkheden gezocht.
Het Bos der Omarming krijgt 2 hectare tot haar beschikking om in samenspraak met de ontwerpers in te richten. Het
herdenkingsbos zal een goede overgang zijn van intensieve recreatie naar het rustiger bos en weide terrein waarin
begraven zal worden.

Eigen identiteit
Het Bos der Omarming zal in deze context hard werken aan de eigen identiteit en haar visie duidelijk uitdragen.
Begraven wordt al snel verbonden met pijn, en verdriet daar waar het herdenkingsbos voeding en krachten opdoen
om verder mee te leven wil uitdragen. Hier kun je inspiratie opdoen, vertoeven, picknicken en spelen in een bos
waar je een boom hebt geplant ter herinnering aan het leven van je kind.
Het kan wat ons betreft heel goed naast elkaar bestaan en een mooie overgang vormen naar het intensieve
recreatiegebied.

Stroomversnelling en veel werk
We kunnen wel wat versterking binnen onze organisatie gebruiken.
Daarom hebben we verschillende vacatures opgesteld in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Alkmaar. De
vacatures staan op onze site en in de vacaturebank: http://www.vcra.nl
We hebben voor de vacature voor Redacteur iemand gevonden die met ons de bundel wil samenstellen en vorm
geven.
En er zijn deze week gesprekken met sollicitanten over de functie financieel medewerker.
De vacatures die (nog) open staan zijn:
Fondsenwerver; hier kunnen we meerdere personen voor gebruiken, het is fijn om hier samen in te werken en
elkaar aan te vullen.
Financieel medewerker: hier hebben we nog geen kwaliteiten van in huis en die hebben we wel nodig.
PR medewerker: We gaan al meer nieuws naar buiten brengen nu we weten waar en wanneer we er komen!
Als je interesse of vragen hebt over deze vacatures nodigen we je uit te reageren.
info@hetbosderomarming.nl U kunt ons natuurlijk ook bellen.
Willeke de Jong 072- 5 123 756
Agatha Bekker 072- 5 150 897
Pieter Krom
06 - 402 937 34

We houden jullie op de hoogte
Als er nieuws is zullen we daar verslag van doen in onze volgende nieuwsbrief.
Ook kunnen jullie ons volgen op de website.
Wilt u ons een mailtje sturen als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen?
info@hetbosderomarming.nl
Secretariaat: Westerweg 262, Alkmaar
www.hetbosderomarming.nl

