
Voor een feestelijke bijeenkomst op 
ZATERDAG 19 MEI 2007 OM 15.00 UUR
in HET MUSEUMBOS in het Cirkelbos in Almere.

Wethouder Adri Duivesteijn spreekt over 
het bos temidden van het stormachtig groeiende Almere.

LABYRINT wordt feestelijk ingeluid en in 
TEMPO worden onder de lindebomen van 2006 en 2007 
flessen met wensen voor de volgende eeuw begraven.

Er is muziek en er zijn dranken en zoutjes tot 17.00 uur.

Naamgevers van de bomen zijn: 
Charlie Dekkers en de Grondbank B.V.

Route: A6 richting Almere en Lelystad, afslag Zeewolde nemen, bij de stoplichten (Kemphaan) rechts af slaan, Meentweg volgen, 
links afslaan Meesweg op, doorrijden tot het bos. Parkeren links bij de ingang van het Cirkelbos of tussen de bomen aan de kant van
de weg. Stichting Bosland 06 24208331

UITNODIGING



O P E N I N G  N I E U W  K U N S T P R O J E C T  I N  A L M E E R S  B O S  

Op zaterdag 19 mei om 15.00 uur wordt in het Cirkelbos bij 

Almere Haven de eerste symbolische spa in de grond gestoken 

voor de aanleg van LABYRINT een nieuw onderdeel van 

Het Museumbos. 

De opening wordt verricht door wethouder Adri Duivesteijn.

Labyint, een ontwerp van Titia Frieling en Els Scholtes, is de meest recente

inrichting van een ‘zaal’ in het Museumbos en een nieuwe fase in de realisering

ervan. De vorm is een gestyleerde kopie van het oerlabyrint dat in de uit Ierland

afkomstige ‘Hollywoodstone’ gekrast is. Het is de oudste in Europa gevonden

labyrintvorm en dateert uit 550 v. Chr. 

Labyrint vormt een concentrische wandelroute over een met bomen beplante dijk

met een doorsnede van 100 x 100 meter. Voor het eerst wordt een uit bos en

grond gevormd labyrint op een zo grote schaal vormgegeven. 

De realisatie is mogelijk dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.

Hieropvolgend zullen in het TEMPO-BOS door de aanwezige

kinderen de jaarlijkse flessen met  boodschappen voor de toekomst

worden gevuld en begraven onder de bomen van 2006 en 2007. 

Het Tempo-bos, een ontwerp van Boto van der Meulen, heeft als thema ‘tijd’. 

Het bos groeit bewust tergend langzaam, met een boom per jaar. Dit als reactie op

de stormachtige groei van Almere: in ruim 30 jaar vanuit het niets tot een

volwaardige stad van 180.000 inwoners. 

Het terrein van 100 x 100 meter is met graspaden opgedeeld in honderd vakken

van 10 x 10 meter, met telkens op de hoek een grote tegel met jaartal. De honderd

tegels vormen samen een grote kalender vanaf 1984 (begin van Almere als

gemeente) tot 2083. Bij de tegel van het betreffende jaar wordt een boom geplant

en een fles begraven. Die fles vormt een tijdscapsule: over honderd jaar wordt  de

fles opgegraven en gelezen door kinderen uit Almere die daar weer een nieuwe

boom planten en een nieuwe fles begraven. 

Inmiddels staan er nu 23 lindebomen met daar onder de flessenpost aan de

toekomst.

HET MUSEUMBOS

Het Museumbos is een initiatief van
Stichting Bosland. De Stichting wil een
cultuurimpuls geven aan een nog jong
polderbos, het Cirkelbos, dat te kampen
heeft met achterstallig onderhoud en - in
de nabije toekomst - bebouwing rondom.
Voor de invulling van de groene ‘zalen’ van
het Museumbos werd in 2001 een
prijsvraag uitgeschreven, waarbij
ontwerpers werden uitgenodigd om op een
kavel van precies 100 x 100 meter hun
persoonlijke visie op bos te geven. 
Deze prijsvraag trok landelijk de aandacht,
verschillende ‘museumzalen’ zijn nu in
ontwikkeling.
Met dit initiatief heeft Almere er een uniek,
groen museum bij.

www.museumbos.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
van Het Museumbos  stuurt u dan uw gegevens en
emailadres naar: t.frieling@hetnet.nl


