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Geacht college, 
 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen, is het Flevo-landschap van plan om het bezoekerscentrum 
de Trekvogel te vernieuwen.  
 
Als bewoners van het Oostvaardersdiep begrijpen wij deze wens goed. Het gebouw is in 
slechte staat: het is de afgelopen jaren afgetakeld, het dak is van asbest en ook de 
binnenkant is verouderd. Kortom, ook wij als buurtbewoners verwelkomen plannen om het 
gebouw aan te pakken.  
 
Maar er is ook een andere kant, waarop de afgelopen tijd in diverse media is gewezen1: het 
gebouw van de Trekvogel is het eerste en oudste gebouw van zuidelijk Flevoland en vertelt, 
in al zijn eenvoud, het verhaal van het voormalige werkeiland, de aanleg van de polder en 
daarmee van de vroegste geschiedenis van Almere. 
 
Wij zijn op het werkeiland gaan wonen vanwege de prachtige plek in het groen en aan het 
water, maar ook vanwege het erfgoed dat hier nog te vinden is en dat het gebied een 
unieke identiteit geeft. Sporen van de inpoldering, het leven van polderpioniers, de strijd 
tegen het water en de koude oorlog komen hier prachtig samen.  
 
Wij hopen van harte dat de gemeente Almere vergelijkbaar belang aan haar verleden hecht 
en zich wil inzetten om het, toch niet al te talrijke, erfgoed van Almere te beschermen en 
waar mogelijk te versterken.  
 
De analyse van het Flevo-landschap dat het huidige gebouw niet meer rendabel en over zijn 
houdbaarheid heen is vinden wij te kort door de bocht. Met dit pragmatische argument is in 
het verleden veel erfgoed gesloopt, waarop de Nederlandse samenleving nu met onbegrip 
terugkijkt. Weg is immers definitief weg.  
 
In navolging van Bond Heemschut willen wij u daarom vragen om u voor behoud van de 
Trekvogel uit te spreken en daarnaast ook aanwijzing als gemeentelijk monument te 
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overwegen. Dit vanwege de uniciteit en het belang van het gebouw voor de geschiedenis en 
identiteit van Almere.  
 
Wat ons betreft is het zeker niet zo dat er niets aan het gebouw mag worden veranderd. 
Wel zouden we het een groot verlies vinden als het gebouw in zijn geheel wordt gesloopt en 
vervangen door iets nieuws. We doen een beroep op u als gemeente om de Almeerders ook 
in de toekomst de kans te geven om kennis te nemen van dit stukje verleden van onze stad 
en de tastbare herinnering eraan blijvend te beleven.  
 
Graag horen wij hoe u tegenover bovenstaande staat. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Andrea klomp, Oostvaardersdiep nr. 3 
 
 
mede namens, 
 
Pepijn en Jip Otte, Oostvaardersdiep nr. 3. 
 
Catharine en Peter Meijer, Oostvaardersdiep nr. 1 
 
Marijke Kas en Leon Dielessen, Oostvaardersdiep nr. 4 
 
Tonny Lieman, Oostvaardersdiep nr. 8 
 
Frank en Marijke Herfst, Oostvaardersdiep nr. 11 
 
Leander Vergeest, Oostvaardersdiep nr. 15 
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