


Sterk staaltje samenwerking in blooming Bouwmeesterbuurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Bouwmeesterbuurt is kort voor de zomer een wijkschoolmoestuin voor jong en 
oud in de buurt geopend. Deze tuin is zo bijzonder door de wijze waarop hij tot stand 
is gekomen. Veel partijen hebben hieraan bijgedragen. Ook AIB is er vanaf het begin 
bij betrokken geweest! En blijft ook een rol spelen in het onderhoud en beheer ervan, 
samen met de partners. 
 
De scholen hadden de wens en woningbouwvereniging Ymere nam het initiatief om een moestuin 
voor schoolkinderen te maken. Ymere schakelde een extern bureau in om mee te denken over de 
aanpak en invulling hiervan. Na een succesvolle tuininspiratiemiddag bleek er voldoende draagvlak in 
de buurt om de wijkschoolmoestuin te realiseren! 

 
Samenwerking 
Er werd een projectgroep met een brede samenstelling gevormd: Ymere (projectleiding), gemeente 
(Martin Nap was de linking pin voor AIB, maar ook de afdeling sociale zaken was betrokken in de 
vorm van activeringscentrum De Bouwsteen), de drie basisscholen in de wijk, BSO Speelmere, 
Landschapsbeheer Flevoland en het Leerwerkbedrijf. Dit laatste is een initiatief van ROC Flevoland 
waarin jongeren actief zijn in de wijk, begeleid vanuit De Schoor. Green&So deed de 
procesbegeleiding en ontwerp.  
  
Jacqueline van der Lubbe van bureau Green&So: “Gezamenlijk maakten we een blauwdruk voor de 
totstandkoming van de tuin. Onze insteek daarbij was om de gebruikers van de tuin (omwonenden, 
kinderen, wijkpartners) erbij te betrekken. Na ontwerpateliers waarin kinderen en bewoners hun eigen 
ideeën konden inbrengen, werd een ontwerptekening en beplantingsplan gemaakt.”  

 
De tuin 

In de fase van de aanleg werden onder regie van Martin Nap de 
verschillende expertises van AIB ingezet. Erwin de Bok vertaalde het 
ontwerp in een vakkundig bestek en verzorgde met Menko Burgler 
de contacten met de aannemers. Johnny Kleinjan dacht mee over 
het beplantingsplan, Adri Weijmer ontfermde zich over de bestrating. 
Jacqueline: “Voor mij was dit een fantastische samenwerking met 
betrokken, meedenkende en deskundige medewerkers!” 

 
 

 
 
 



“Het voormalige anonieme plantsoen is nu een tuin waar voor elk wat wils te vinden is: 
schoolmoestuinen voor de kinderen van de basisscholen en BSO, een natuureiland met een poel voor 
natuureducatie, keukenkruiden voor de buurtbewoners, fruitbomen, picknicktafels, een mooie 
ontmoetingsbank, een jeu de boules baan en een paar eenvoudige speelaanleidingen. Daarnaast is er 
in de tuin een kleurige vaste plantenborder aangelegd, waardoor de plek niet alleen een echt 
tuingevoel oproept, maar ook bijdraagt aan een veel aantrekkelijkere aanblik van het gehele 
binnenterrein.” 

 
Borging 
Voor het onderhoud van de tuin is een convenant afgesloten tussen de belangrijkste partners: 
gemeente, Ymere en Brede School De Architect. Kirsten de Wit en Martin Nap leverden hier hun 
bijdrage aan. De gemeente doet nu het onderhoud aangevuld met vrijwilligers van het 
activeringscentrum, de basisscholen/BSO en buurtbewoners. Later neemt het buurtbeheerbedrijf dit 
van de gemeente over).  
 
Alle samenwerkingspartners, inclusief AIB, nemen met een vertegenwoordiging van bewoners zitting 
in een tuinwerkgroep. Deze werkgroep stelt - onder regie van Ymere - een activiteitenkalender op, 
waarbij de partners bij toerbeurt een leuke buurtactiviteit in de tuin organiseren. Wim Baijense is lid 
van de tuinwerkgroep en staat de partners met raad en daad bij als het om het groenonderhoud gaat. 
Daarnaast blijft ook Johan Terpstra bij de tuin betrokken als wijkregisseur. 
 
Jacqueline: “We kunnen terugkijken op een bijzondere samenwerking met een resultaat om trots op te 
zijn. Een mooi initiatief dat zowel binnen als buiten Almere tot voorbeeld kan dienen. Als je het nu hebt 
over ‘Growing Green Cities’ dan heb je hier volgens mij een prachtige vorm te pakken!” 
 
Met dank aan Jacqueline van der Lubbe,  
Redactie @ib 


