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Groenwerkzaamheden De Laren Almere Haven

Geachte mevrouw, heer,
Het bouwrijp maken voor de 1e fase van de bouw van de nieuwe woonwijk De Laren in Almere
Haven (zie bijlage veld D, F en G) is inmiddels gestart. In dit gebied worden de komende jaren 120
huur- en koopwoningen, een nieuwe supermarkt, een Integraal Kind Centrum en ongeveer 30
particulieren zelfbouw kavels gerealiseerd. Medio juli hebben we u over de start van het bouwrijp
maken geïnformeerd. Gebleken is dat er nog aanvullende groenwerkzaamheden nodig zijn in dit
gebied. In deze brief informeren we u graag over deze werkzaamheden.
Aanvullende groenwerkzaamheden
Dit voorjaar heeft de gemeente bomen verwijderd voor het bouwrijp maken van veld D, F en G.
Dit is helaas niet volledig gebeurd. Daarom hebben we onlangs alsnog een aantal bomen verwijderd.
We hebben afspraken met de bewoners van de omliggende wijken gemaakt dat we het komend
plantseizoen nieuwe bomen terug planten in de groenstrook tussen het Krachtveld en bouw veld F.
Dit zijn jonge bomen die de komende jaren weer zullen uitgroeien tot mooie volwassen bomen.
Een aantal waardevolle bomen hebben we laten staan, omdat gebleken is dat deze kunnen worden
verplant en daarom worden deze binnenkort in dit gebied herplant. In de bijlage kunt u zien welke
bomen dit zijn. Eén populier kan niet worden herplant. Deze boom wordt binnenkort nog verwijdert.
Deze boom zal ook in het komende plantseizoen worden gecompenseerd. Halverwege de bosstrook
tussen veld D en het Dunloppad wordt op een later tijdstip nog een aantal bomen verwijderd voor de
aanleg van een voetpad tussen veld D en het Dunloppad. Zodra de bouwvelden D,F en G over enkele
jaren worden ingericht, zullen hier ook weer nieuwe geplande bomen en hagen worden geplant.
Een aantal waardevolle Rietorchissen die nog in bouwveld D stonden, zijn onlangs ook met succes
weer terug geplant in de bermen van de gracht tussen De Laren en De Wierden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u mailen naar info@almere.nl of bellen
op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur naar telefoonnummer 14 036. Vermeld daarbij dat het om
groenwerkzaamheden De Laren gaat. Meer informatie over De Laren vindt u op :
www.almere.nl/delaren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Projectmanager Gebiedsontwikkeling

W.L. van Coeverden
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Kaart aanvullende groenwerkzaamheden

