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1.0 Aanleiding. 
 
Aanleiding om tot een beleidsplan te komen, is de wens van het bestuur van de Stichting Bos 
der Onverzettelijken (hierna de Stichting) om het helder en duidelijk te krijgen welke taken de 
Stichting tot zijn kerntaken moet rekenen. Het bestuur wil komen tot een structurele aanpak van 
zaken t.b.v. het voortbestaan van het verzetsmonument het “Bos der Onverzettelijken” voor het 
nageslacht. 
 
 

Zaken die momenteel en in de toekomst kunnen spelen. 
 
Een van de hoofdzaken die op dit moment speelt, is de realisatie van het groot 
onderhoud(herstel CQ achterstand ten aanzien van het onderhoud) van het “Verzetsbos”. 
Een ander belangrijk punt is het kunnen duidelijk maken aan de jeugd, via educatie etc., wat het 
verzet heeft betekend in de oorlogstijd, maar zeker ook voor de vrijheid waarin we momenteel 
leven. Het kunnen leven in vrijheid is een zeer groot goed wat we op alle manieren moeten 
trachten te behouden. Door het houden van herdenkingen voor kinderen en het inspelen met 
lesprogramma’s op scholen trachten we dit duidelijk te maken aan de jeugd. 
Verder wordt er momenteel ook nagedacht hoe we het “Bos” verder kunnen gebruiken voor 
situaties waarin we een meerwaarde kunnen betekenen voor mensen die een plaats van 
bezinning zoeken. Dit wel in relatie tot het gedachtegoed en uitgangspunten van de Stichting 
Bos der Onverzettelijken. 
Tevens moet er worden bekeken hoe wij voldoende financiële middelen kunnen generen voor 
alle activiteiten. 
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2.0 Nog even ter herinnering 
 
De oprichting van het nationaal verzetsmonument, Bos der Onverzettelijken, was een initiatief 
van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940 – 1945. De grondleggers van dit idee waren Harry 
Verheij, Jan Oskam, Piet Coumou, Siep Geugjes en Jacques Batenburg. In Nederland ontbrak 
een plek waar alle gefusilleerde verzetsmensen samen werden geëerd. Tevens hadden Hare 
Majesteit Koningin Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus de wens uitgesproken 
eventuele geschenken ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijksjubileum tot uitdrukking te 
brengen door het planten van een boom. De gemeente Almere, als hart van het nieuwe land, 
vormt met het bos een band tussen verleden en toekomst. De eerste bomen werden geplant op 
25 maart 1992. Het Bos der Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard (beschermheer van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945) 
open gesteld voor het publiek.  
 
Voor elke verzetsman- of vrouw werd in 1992 een boom geplant, 2133 in totaal, die samen het 
Bos der Onverzettelijken vormen. 
Het Bos betuigt eer aan allen die in het verzet gingen tegen tirannie en onderdrukking en zich 
inzetten voor vrijheid en democratie. Het Bos draagt de boodschap uit dat voor vrijheid, 
democratie en mensenrechten moet worden gestreden en spoort de jongere generaties aan tot 
strijdbare waakzaamheid. Het is een blijvende herinnering welke beoogt een band te vormen 
tussen verleden en toekomst.  
 
Om de woorden van Harry Verheij (één van de initiatiefnemers van het Bos) te 
gebruiken,:”..Voor mij persoonlijk is herdenken niet alleen op 4 mei stilstaan bij een monument, 
maar leven in de geest van degenen die zich inzetten voor solidariteit, vrijheid en democratie. 
We hopen met het Bos ook de jongeren daartoe te inspireren.”.  
 
Vanaf 1993 heeft er voor de duur van tien jaar een begeleidingscommissie gefunctioneerd. 
Daarna kwam er een periode waarin er geen acties meer waren met uitzondering van de 
herdenking op 4 mei. Om toch één en ander goed te laten verlopen is er een groep geformeerd 
die op een gegeven moment diverse initiatieven nam. Deze groep kreeg de naam van Vrienden 
van het Bos der Onverzettelijken. Tijdens het functioneren van deze groep werden al enige 
initiatieven ondernomen zoals herdenkingen op 4 mei etc.  
 
Na enige tijd werd het duidelijk dat het hebben van een groep welwillende mensen geen basis 
was om structurele zaken aan te pakken. Op 19 april 2006 werd de Stichting Bos der 
Onverzettelijken opgericht. Dit werd gedaan in aanwezigheid van de initiatiefnemers van het Bos 
en burgemeester Jorritsma. Door de Stichting is inmiddels een start gemaakt met het onderhoud 
van het Bos der Onverzettelijken. Het grondige onderhoud is nodig i.v.m. enkele stormen die de 
afgelopen jaren overgetrokken zijn. Deze stormen hebben duidelijk hun sporen achter gelaten. 
 
Op 26 oktober 2007 is in samenwerking met Anne Frank Stichting een zaailing van de “Anne 
Frank Kastanje” geplant in het Nationaal Verzetsmonument Het Bos der Onverzettelijken. Het 
betreft een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum). De originele Anne Frankboom  die 
in de tuin van het Anne Frankhuis, Keizersgracht 188 Amsterdam stond, is helaas op 23 
augustus 2010 door een storm geveld.  
 
Na een lange periode van voorbereidingen, waarin regelmatig overleg met de gemeente Almere 
plaats vond, zijn er vanaf  2011 t/m heden diverse aanpassingen in het Bos gerealiseerd.  



 

 

5 

 

3.0 Bestuursleden Stichting Bos der Onverzettelijken 
 
 
 
Bestuursleden van de Stichting Bos der Onverzettelijken voeren hun taken uit zonder 
dat daar een vergoeding tegenover staat. (Onbezoldigde bestuurders) Zij voeren hun 
werkzaamheden op vrijwillige basis uit. 
 
Paul Verheij (bestuurslid) 
telefoon: 020-664 8020 
mobiel: 06-53 24 30 13 
e-mail: paulverhey@xs4all.nl 
 
Heleen Visser (plvv.voorzitter) 
telefoon: 036-533 5359 
mobiel: 06-30 63 26 27 
e-mail: hmvisservdweele@gmail.com 
 
Ton Timmer (penningmeester)  
telefoon: 036-5327071 
mobiel: 06-51 07 09 25 
e-mail prive: t.timmer.1@kpnmail.nl 
e-mail werk: ttimmer@almere.nl 
 
Paul Roelofs (Voorzitter) 
mobiel:  06-54664628 
e-mail prive:  paul.roelofs@kpnmail.nl 
  
 
Frits Smelt (2e penningmeester) 
telefoon werk: 036- 534 1327 
mobiel: 06-23 74 30 99 
e-mail: f.smelt@chello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paulverhey@xs4all.nl
mailto:hmvisservdweele@gmail.com
mailto:t.timmer.1@kpnmail.nl
mailto:ttimmer@almere.nl
mailto:f.smelt@chello.nl
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4.0 Projecten en Activiteiten 
 
1. Renovatie Bos, 2. Onderhoud Bos, 3. Educatie, 4. Herdenking, 5. Sponsors, 6. Contacten, 
Pers. 
 
 
 

4.1 Renovatie en onderhoud Bos der Onverzettelijken 
 
  

Faseringsplan groot onderhoud Bos der Onverzettelijken 

Algemeen 

Naar aanleiding van het groot onderhoud voor het Bos der Onverzettelijken van Kees Hund T&L 
architectuur, dat ons was aangereikt, was er overleg met de Gemeente Almere over hoe de 
verdere invulling van het plan moest worden vorm gegeven. 
 
De genoemde fasering van het oorspronkelijke plan vroeg naar onze mening enige bijstelling, 
waarover hieronder nadere uitleg. 
 
In het plan van Kees Hund werd gesproken over een fasering in 4 gedeelten, waarbij iedere fase 
5 tot 10 jaar in beslag neemt. Deze termijn, variërend van 20 tot 40 jaar leek ons erg ruim 
bemeten. Wij stonden zelf voor een ontwikkelings- en realisatieperiode van 5 tot 8 jaar voor, 
waarbinnen de totale omvorming van het gebied gerealiseerd diende te worden. 
 

Herfasering 

Om de eigen fasering vorm te geven is er aan alle deelgebieden uit het plan van Kees Hund een 
nummer toegekend, waaraan een koppeling is gemaakt aan een fase van uitvoering. 
 

Deelgebieden plan Kees Hund Deelgebieden 
plan GWN 

Prunusweide 1  

Lindeweide 2  

Cipressenweide 3  

Esdoornweide 4 

Essenweide 5 

Gebied noordelijk en oostelijk van 
Jeugdland 

6 

Houtwal rond Jeugdland 7 

Berkenweide 8 

Laanbeplanting  9a 

Laanbeplanting von Draispad 9b 
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Uitvoering. 
 
Onderdeel van het groot onderhoud is het aanpassen (verleggen dan wel opheffen) van een 
aantal paden en de toegangsweg. Hierdoor zal de naamgeving van die paden heroverwogen 
moeten worden. Het nieuwe inrichtingsplan is goedgekeurd en wordt in overleg met Stichting en 
in samenwerking met de convenantpartners uitgevoerd. 
 
Doelstelling is dat het project eind maart 2018 gereed is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 Deelgebied 1 Bestaande bomen handhaven; omringende bosgebied 
vrijstellen, 90 - 95% dunning. Selectief waardevolle bomen 
handhaven. 
Bijplanten Prunus als oriëntatie op prunusweide 

 Deelgebied 2 Bos in fases verwijderen, selectief bomen handhaven; 
Aanplanten Lindenweide 

 Deelgebied 9b Populierenstructuur verwijderen;  
aanplanten nieuwe beukenstructuur 
 

Fase 2 Deelgebied 3 Verwijderen bos in fases; aanplant Cipressenweide in fases 

 Deelgebied 5 Verwijderen bos in fases; aanplant Essenweide in fases 

 Deelgebied 6 Dunning bos ten oosten / noorden van Jeugdland 
Eerst 50% dunning over totaal deelgebied; 
Daarna selectief dunnen t.b.v. herinrichting 
 

Fase 3 Deelgebied 4 Verwijderen bos in fases; aanplant Esdoornweide in fases 

 Deelgebied 7 Aanplant houtwal, 100% eik; grondwal al aanwezig 
NB. Oude sloot west-oost door gebied Jeugdland 

 Deelgebied 9a 
 

Aanplant beukenstructuur langs fiets-/voetpad, nu alleen 
gras 

Fase 4 Deelgebied 8 Verwijderen weg + bos; verwijdering oude gedeelte bos in 
zijn geheel, het jongere gedeelte in fases door middel van 
dunning; Aanplant Berkenweide in fases 
Aanleg en inrichting nieuwe ontsluitingsweg Jeugdland. 
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4.2. Regulier onderhoud Bos 
 
 
Onderhoudsplan Bos der Onverzettelijken 2011. 
  
 

 
 
Algemene werkzaamheden 
 
Meubilair, materiaal controleren op schade en indien nodig repareren.  Het vernieuwen van een 
aantal banken. Aanpassingen van verwijsborden etc. 
Na stormen etc. gebroken takken verwijderen uit bomen langs de looppaden, beschadigde 
bomen langs de paden controleren.  
Graafschade van honden en mollen, indien nodig, herstellen.  
Schelppaden controleren en indien nodig herstellen en/of van nieuwe verharding voorzien. 
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4.3 Educatie. 
 
 
 
In samenwerking met scholen binnen en buiten Almere educatie programma’s opstellen en laten 
uitvoeren door scholen. Tevens hierbij gebruik maken van het Verzetsmuseum in Amsterdam 
(heeft veel informatie voor jeugd etc.) 
Op dit moment is er al een convenant afgesloten met drie scholen uit Almere waarmee 
gezamenlijk met Jeugdland Stad de huidige herdenkingen worden geregeld. 
 
 
Ideeën voor de toekomst zijn : 
 

- Leskist voor scholen vormen/samenstellen 
- Lesprogramma gezamenlijk met scholen organiseren voor de jeugd. 
- Speurtochten door Bos organiseren. 
- Vertoning film en gesprekken op scholen.  
- Fotospeurtocht 
- Gedichtenwedstrijden houden  
- Voorprogramma’s in aanloop naar herdenking op 4 mei organiseren. 
- Bijzondere bijeenkomsten organiseren  (Lichtjesavond, herdenking 15 augustus bij het 

Indisch Monument, Convenantdag etc.) 
 



 

 

10 

 

4.4 Herdenkingen op 4 mei 
 
 
 
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de Schoor organiseren, in 
overleg met scholen in Almere, op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen. 
Op deze bijeenkomst herdenken we alle verzetsstrijders die slachtoffer zijn (of zijn geweest) van 
oorlogsgeweld of onderdrukking.   
 
Het totale programma rond de kinderherdenking begint op 4 mei om 18.30 uur bij Jeugdland in 
Almere Stad, Weg 1940-1945.  
Tot 19.45 uur kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders en andere belangstellenden een 
speur/wandeltocht lopen langs alle speciale plekken in het Bos.  
Om 19.45 uur verzamelen wij bij het gebouw van Jeugdland Stad om vandaar gezamenlijk naar 
de ent van de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen. Daar zullen jongeren 
uitleggen waarom er op 4 mei twee minuten stilte wordt gehouden en zullen zij gedichten 
voorlezen. Om 20.00 uur zal er, net als op veel andere plaatsen in Nederland, twee minuten 
stilte zijn. Daarna wordt door een trompettist de “Last Post” geblazen.. 
Hierrna is er gelegenheid om kransen en bloemen te leggen. 
  
Na dit officiële gedeelte is er bij Jeugdland Stad gelegenheid na te praten onder het genot van  
limonade, koffie en thee. 
 

(basis) Draaiboek 4 mei, Kinderherdenking Bos der Onverzettelijken 

 
Jaarplanning voorbereiding herdenking: (zie ook jaarplanning) 
D.d. maart Benaderen scholen en aanreiken programma als voorbereiding op 4 mei 
D.d. maart Mail uitsturen scholen over herdenking 
D.d. maart Reserveren trompettist 
D.d. maart Officiële instanties informeren 
D.d. maart Persbericht waar nodig aanpassen en versturen 
D.d. altijd aanpassen website met meest actuele informatie 
 
Checklist voorbereiding (is alles gedaan en gereed?): 

o uitnodigingen verstuurd via de email (bestand scholen en pers via HV) 
o de zaal in gebouw Jeugdland Stad is opgeruimd en klaar voor ontvangen genodigden, 

koffie en thee klaar vanaf circa 1930 
o vlaggen liggen klaar 
o trompettist is ‘gereserveerd’  
o stadswachten zijn ingelicht   
o evenementenvergunning is geregeld  
o politie is ingelicht   
o toestemming voor afzetten toegangsweg tijdens herdenking is geregeld 
o Persbericht is waar nodig aangepast en tijdig verstuurd, ook aan website landelijk comité 

4-5 mei 
o Film ligt klaar om te draaien in zaal 
o pers(fotograaf) is uitgenodigd  
o een aantal stoelen voor genodigden voor op het veld achter de hand houden  
o aantal paraplu’s regelen voor het geval dat…. 
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4 mei: Acties/ voorbereiding op/door Jeugdland Stad op dag van herdenking  

=> acties van Jeugdland: 

o 9:00 uur: Bloemen halen voor herdenking  
o Vlaggenmast plaatsen in het bos nabij de ent en koffie etc.spullen klaar zetten voor s’ 

avonds. 
o Geluidsapparatuur plaatsen in de auto, deze moet om 19:00 klaar gezet worden in het 

bos   
o Plaatsen verwijsbordjes vanaf Vrijheidsdreef naar Jeugdland 
o Parkeerplaatsen uitzetten op Jeugdland Stad  
o 15:00 uur: Jeugdland medewerkers aanwezig 
o 15:30 uur: Bos controleren op ongeregeldheden, laatste controle  
o 16.45 uur: Programma doornemen/afstemmen met alle vrijwilligers/aanwezige 

organisaties 
o 17:30 uur: Eten vrijwilligers 
o Vanaf 18.30 uur ontvangst kinderen en andere geïnteresseerden 
o Rond 19.30 uur de ‘Weg 1940-1945’ afzetten met dranghekken 

 
Officieel Programma 4 mei  
 
=>Programma dodenherdenking: 

 Rond 18.00 uur: verzamelen bestuur en vrijwilligers bij gebouw Jeugdland Stad: laatste 
voorbereidingen herdenking: 

 Vanaf circa 18.30 uur: Welkom heten kinderen/ ouders/ gasten/ bezoekers bij de poort 
door bestuursleden BdO 

 Vanaf 18.30 uur: startmogelijkheid zelfstandig gelopen speurtocht door het bos  

 vanaf circa 19.30: ontvangst genodigden in pand Jeugdland Stad (koffie/thee, bestuur 
aanwezig in gebouw); ontvangst trompettist 

 uiterlijk 19.45 uur: verzamelen wij bij het gebouw van Jeugdland Stad om vandaar 
gezamenlijk naar de ent van de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen. Daar 
zullen jongeren uitleggen waarom we op 4 mei twee minuten stilte houden en zullen zij 
gedichten voorlezen en een korte passage uit het dagboek van Anne Frank. 

 Circa 19.59 uur: ‘Last post’ op trompet 

 Circa 20.00 uur: 2 minuten stilte afgesloten met hijsen vlag, gevolgd door bloemlegging 

 aansluitend: napraten en koffie voor belangstellenden op Jeugdland Stad. Dit duurt 
maximaal tot 20.45 uur. 
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5.0 Externen en Communicatie 
 

5.1 Sponsors, 
 
j 
 
Proberen via diverse kanalen inkomsten te generen om de doelstellingen van de Stichting Bos 
der Onverzettelijken te realiseren. 
Benaderen van instellingen en bedrijven een bijdrage vragen om het nationale monument  Het 
Bos der Onverzettelijken te behouden voor het nageslacht. 
 
 

 
5.2 Contacten 

 
 
 
In het verleden was er contact met het Koningshuis. Nagaan op welke manier er mogelijkheden 
zijn om weer een lid van het koningshuis beschermheer- en of beschermvrouw voor het Bos der 
Onverzettelijken te krijgen.  
 
 

5.3 Website 
 
  
 
Actueel houden van de informatie. 
Te denken aan: Plaatsen persbericht herdenking, kort verslag herdenking met fotoos ná de 
herdenking, stand van zaken omtrent groot onderhoud met fotoos, nieuwsbrief,  … 
 

5.4 Communicatie 
 
 
 

- Samenstellen c.q. het actueel houden van folder- flyers  
- Visitekaartjes bestuursleden   
- Posters 4 mei  
- Informatie aan scholen  
- Aanmaken adreslijst scholen- instanties-.. met oog op uitnodigen activiteiten 

Nieuwsbrief?  maken nieuwsbrief en versturen aan emailbestand/ plaatsen op website/  
- (laten) Plaatsen herdenking op raadskalender 
- Werven vrijwilligers voor activiteiten  
- Facebook-pagina: bijhouden/ onderhouden 

 
5.5.Pers 

 
 
Bij diverse activiteiten waarin we acties hebben in het bos bijvoorbeeld herdenkingen etc. 
contact zoeken en houden met de pers. 
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6.0  
 
Stichting Bos der Onverzettelijken: 
 
De Stichting is opgericht 19 april 2006. 
 
Het bestuur van de stichting Bos der Onverzettelijken vergadert in principe elke 2e dinsdag van 
de maand, vanaf 19.30 uur.  
 
Het fiscaalnummer van de stichting is 8160.22.604. 
Kamer van Koophandel inschr.nr.  39094140 
 
Website:  www.bosderonverzettelijken.nl 
Facebook: Stichting Bos der Onverzettelijken 
Post:       Weg 1940 – 1945 nr.8, 1318 EL Almere  

http://www.bosderonverzettelijken.nl/



