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In het kader van uw verzoek van 21 juni 2021 inzake het aanwijzen van het gebouw 

De Trekvogel als gemeentelijke monument, brengen wij u op de hoogte van het feit 

dat het college op 1 maart jl. heeft besloten het gebouw De Trekvogel 

(Oostvaardersdiep 16) niet de status van gemeentelijk monument toe te kennen. 

 

Motivering 

Naar aanleiding van bovengenoemd verzoek hebben wij advies gevraagd aan de 

commissie Welstand & Erfgoed. De commissie Welstand & Erfgoed heeft op 13 

december 2021 advies uitgebracht. Wij hebben besloten het advies van de 

commissie Welstand & Erfgoed over te nemen. In het advies wordt onder andere het 

volgende aangegeven: “Het gebouw zelf is wellicht het enige nog overgebleven exemplaar 

van dit type pioniersgebouw, maar de vervallen staat waarin het verkeert en de zeer 

bescheiden architectuurhistorische vormgeving op zich maken het gebouw niet 

monumentwaardig. De hoge cultuurhistorische waarde van De Trekvogel vraagt wel om 

een zorgvuldige omgang met de betekenis van het gebouw en de plek.”  

 

De argumentatie voor het besluit is als volgt: 

1. De commissie Welstand & Erfgoed adviseert De Trekvogel niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. 

2. De hoge cultuurhistorische waarde van De Trekvogel zit niet zozeer in het 

object, maar wel in de betekenis van het gebouw en de plek voor de 

geschiedenis van Almere en Zuidelijk Flevoland.  

3. De vervallen staat waarin het gebouw verkeert en de zeer bescheiden 

architectonische vormgeving maken het gebouw niet monumentwaardig.  

4. Het toekennen van een ‘klassieke’ monumentenstatus en daarmee behoud 

van dit gebouw werkt de ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum 

tegen en biedt daarmee minder kansen om de betekenis van dit gebouw en 

de plek ervan goed vorm te geven en te presenteren aan een groter publiek.   

5. De toekenning van een gemeentelijke monumentenstatus maakt voor de 

eigenaar de ontwikkeling van het object en deze plek als bezoekerscentrum 

onmogelijk, qua kosten en qua functionaliteit. Het werkt de belangen van de 

eigenaar, maar ook de belangen van andere partijen die zich inzetten voor 

het bieden van kwaliteit van ontvangst van bezoekers tegen. 

6. De eigenaar geeft in de zienswijze aan bereid te zijn om samen met 

betrokkenen te onderzoeken hoe het verhaal van de plek verteld kan 

worden. 

 

Voor de volledige motivering van het besluit verwijzen wij u naar het bijgevoegde 

advies van de commissie Welstand & Erfgoed van 13 december 2021.  
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De commissie Welstand & Erfgoed adviseert het college daarnaast om, in plaats van 

een beschermde status op leggen, te onderzoeken hoe de cultuurhistorisch betekenis 

van De Trekvogel en de omgeving op een andere manier vorm kan krijgen en verteld 

kan worden. Wij leggen dit advies ook bij de eigenaar, Stichting Flevo-landschap, 

neer. Daarnaast verzoeken wij de eigenaar om u, erfgoedvereniging Heemschut, en 

andere betrokkenen hierbij te betrekken.  

 

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing?  

Bent u het (als belanghebbende) niet eens met onze beslissing, dan kunt u een 

bezwaarschrift indienen. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van het besluit bij ons ontvangen zijn of op de post zijn gedaan.  

 

Als uw bezwaarschrift is ontvangen, neemt de bezwaarbehandelaar in bijna alle 

gevallen eerst telefonisch contact met u op. Wellicht dat we uw bezwaar weg kunnen 

nemen in dit gesprek. Komen we er telefonisch samen niet uit, dan kan er in overleg 

een persoonlijk gesprek, een mediation gesprek of een hoorzitting worden gepland 

(ambtelijk of bij de bezwaarschriftencommissie).  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres, woonplaats en uw telefoonnummer.  

Geef daarnaast aan tegen welk besluit uw bezwaar zich richt, door een kenmerk of 

omschrijving (en voeg een kopie bij). Geef ook aan waarom u het er niet mee eens 

bent en welk besluit er volgens u genomen zou moeten worden. Vergeet niet uw 

bezwaar te ondertekenen.  

Het bezwaar kunt u sturen aan:  

Gemeente Almere  

T.a.v. secretariaat van de bezwaarschriftencommissie  

Postbus 200  

1300 AE Almere  

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaar digitaal in te dienen, middels het e-formulier 

op de website van de gemeente Almere: 

www.almere.nl/dienstverlening/overig/bezwaar-of-beroep-aantekenen/   

Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Een organisatie/ 

gemachtigde kan gebruik maken van eHerkenning.  

Als u een bezwaarschrift indient, schorst dit niet de werking van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt. Als er sprake is van onverwijlde spoed, kunt u tijdens 

de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening aanvragen bij:  

 

Rechtbank Midden-Nederland  

T.a.v. de Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen  

Postbus 16005  

3500 DA Utrecht.  

Voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  

 

Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid?  

Dan wordt de ontvangstbevestiging via deze Berichtenbox verstuurd. Voor meer informatie 

over de Berichtenbox: www.mijnoverheid.nl.  

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

namens hen, 

 

 

K.W. Spee 

Teammanager Onderwijs, Sport en Cultuur 
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