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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. 
 

De plek voor het Bos der Omarming binnen Natuurpark Geestmerloo 
Het is al ruim een jaar geleden dat we van ons hebben laten horen middels de nieuwsbrief. 
Het plan Geestmerloo is grondig voorbereid en gepresenteerd. Na informatieavonden en overleg met omwonenden 
is de definitieve plek voor het Bos der Omarming binnen het Geestmerloo bepaald.  
Het ontwerp voor Natuurpark Geestmerloo ligt nu ter inzage bij de gemeente Alkmaar. De gemeenteraad heeft al 
een besluit van geen bedenkingen afgegeven. Nu ligt de aanvraag voor een ontwerp omgevingsvergunning voor het 
te realiseren natuurpark en natuurbegraafplaats Geestmerloo ter inzage gedurende zes weken bij de balie Bouwen 
en Wonen van het Stadskantoor.  
De omgevingsvergunning,  die betrekking heeft op het realiseren van de begraafplaats,  is noodzakelijk voor de 
investeerder die het  gehele natuurpark gaat aanleggen en onderhouden.  
Bij een spoedig verloop wordt in 2016 gestart met de aanleg van het Natuurpark waar wij in opgenomen worden. 

 
En wel hier: Onze nieuwe locatie. 

 
Bij de pijl wordt Het Bos der Omarming gerealiseerd, het is op deze locatie onderdeel van intensief recreatiegebied.  
Dit past bij onze wens en onze visie: we horen graag bij het volle leven van alle dag waar gespeeld en gerecreëerd 
wordt. Het herdenkingsbos omvat 1,5 ha dat gefaseerd aangeplant gaat worden. 
Bovenstaande tekening omvat het gehele natuurpark Geestmerloo. Dit is 24 ha. groot. Onderdeel van het 
natuurpark is een natuurbegraafplaats. Op het ontwerp is deze rechts naast het water ingetekend. Er wordt 
boven100 meter vanaf de bebouwing (zie stippellijn) begraven. 
 



Aan het werk… 
We komen wederom in een stroomversnelling. 
 

Er wordt momenteel gewerkt aan het  ontwerp voor het 
Herdenkingsbos.  
Alle ideeën die we hadden over inrichtingselementen en 
natuurlijk buitenspelen zullen hierin meegenomen worden. 
Zoals een labyrint als centrale plek in het Bos, deze staat 
symbool voor de weg naar binnen en de weg naar buiten. 
In een labyrint kun je niet verdwalen. 
 
Zo moet ook het financiële plaatje weer opgesteld worden.  
We zijn op zoek naar sponsors en we doen aanvragen bij 
Fondsen.  
Hierbij willen we nu alvast Lief Langedijk bedanken voor de 
bijdrage aan de ontwerpkosten. 

 
Een herdenkingsboom kiezen 
We bereiden de verkoop van de herdenkingsbomen voor. Er kan gekozen worden uit  7 verschillende bomen met elk 
hun eigenschappen en symboliek. Op de website staan deze bomen uitgebreid beschreven. Informatie over de prijs 
van een boom en de eerste boomplantdag volgt. 
 

Virtueel bos kan al groeien 

We kunnen de bomen nog niet daadwerkelijk planten maar we gaan binnenkort een virtueel bos op onze website 
aanmaken. Iedereen die dat wil kan kosteloos een boom kiezen voor een overleden kind en deze laten plaatsen in 
het virtuele Bos der Omarming op onze website. Hoe mooi zal het zijn om dit bos al te zien groeien.  
Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u een berichtje sturen naar info@hetbosderomarming.nl 

       
Eik  Beuk  Berk Els Wilg  Linde  Es 

 
Vrienden van Het Bos der Omarming 
Sinds kort kun je  vriend worden op onze Facebook pagina. We zouden het op prijs stellen als jullie deze pagina 
willen delen. Het zou fijn zijn zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van Het Bos der 
Omarming. 
 

We houden jullie op de hoogte 
Als er nieuws is zullen we daar verslag van doen op onze website onder het kopje Nieuws. 
Ook kunnen jullie ons volgen op facebook. 
 
info@hetbosderomarming.nl 
Secretariaat:  Westerweg 262, 1815 JK Alkmaar 

www.hetbosderomarming.nl    
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Wilt u ons een mailtje sturen als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 


