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Vervangen bomen langs
Westerdreef
Bomen zijn belangrijk voor een
groene en gezonde stad. De
gemeente Almere zorgt voor
veilige, gezonde en aantrekkelijk
bomen. Onderhoud is hiervoor
noodzakelijk. Helaas betekent dit
soms ook dat we bomen vervangen
of verwijderen. De gemeente
Almere gaat de bomen langs de
Westerdreef vervangen voor
nieuwe bomen. De Westerdreef
vormt samen met de Oosterdreef
de toegangsweg naar Almere
Haven. Het is een lange dreef,
waarlangs veel groen en bomen
staan.
PLANNING
We starten in het najaar 2020 met de
werkzaamheden. De werkzaamheden
duren tot het voorjaar van 2021.
U wordt over de planning nog apart
geïnformeerd. We verwachten dat dit

rond september 2020 is. Dan weten
we ook wat voor gevolgen de werkzaamheden hebben voor bijvoorbeeld
de bereikbaarheid van de woonwijken en het verkeer.
Door de huidige situatie rondom het
coronavirus is het niet mogelijk om
op dit moment een informatiebijeenkomst te organiseren zoals u
dit wellicht van ons gewend bent.
Daarom informeren we u nu al via
deze nieuwsbrief. Kijk ook eens op
www.almere.nl/westerdreef als u
nog vragen heeft.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Website:
www.almere.nl/westerdreef
Voor urgente zaken in verband met
veiligheid kunt u altijd bellen naar
14 036. Dit telefoonnummer is 24/7
bereikbaar.

Waarom bomen vervangen?

De boomstructuur langs de Westerdreef is in de
jaren 80 geplant en bestaat uit voornamelijk
populieren. De populieren kunnen niet meer goed
groeien langs de Westerdreef. Daardoor staan ze
niet meer stevig in de grond. Ze zijn instabiel en
de bomen laten regelmatig takken vallen en er
staan populieren die pluisoverlast geven. Uiteraard willen we onveilige situaties voorkomen.
Daarom gaan we de populieren verwijderen en
planten we een hele nieuwe structuur. Het
verwijderen van de bomen is niet leuk, maar
helaas wel nodig.

behoud van bomen. Want vaak moet
de gemeente kiezen tussen een boom
verwijderen of laten staan. Met het
Bomenkader wil de gemeente inwoners bovendien nog beter betrekken bij
dit soort beslissingen, en ook duidelijk
zijn in welke situaties de groene stad
voorrang krijgt boven persoonlijke
wensen.
Bomen in de ‘hoofdboomstructuren’
langs de dreven en toegangswegen, en
bijzondere bomen in de stad zijn
beeldbepalend voor de groene stad en
worden extra beschermd. Het behoud
van deze beeldbepalende structuren
gaat vóór individuele belangen. De
Westerdreef is zo’n ‘hoofdboomstructuur’.
www.almere.nl/bomenkader

WATEROVERLAST

NIEUWE BOMEN
We willen het bosachtige karakter
langs de Westerdreef behouden.
Daarom hebben we gekozen voor een
structuur van iepen (Ulmus ‘New
Horizon’). We planten 136 nieuwe
bomen terug langs de Westerdreef. Dit
zijn minder bomen dan we weghalen.
Door minder bomen te planten
hebben de iepen meteen genoeg
ruimte om uit te groeien tot mooie
grote bomen.

Het duurt een tijd voordat de nieuwe
bomen echt groot gegroeid zijn.
Daardoor kan het een aantal jaren een
kaal gezicht zijn langs de dreef.
Uiteindelijk wordt de dreef weer een
groenrijke dreef, waar duurzame
bomen staan. Zo werken we aan een
groene, gezonde stad.

Op een aantal locaties op en langs de
Westerdreef is er vooral bij veel regen
sprake van wateroverlast. Uiteraard
willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom verdiepen we langs de
hele Westerdreef de berm. Ook passen
we speciale straatbanden toe. Deze
banden sluiten niet helemaal op elkaar
aan: er is een stukje uit, zodat het
water op locatie op een natuurlijk
wijze in de grond kan zakken.

BOMENKADER

De iep heeft een smalle piramideachtige vorm van de kroon. De takken
en twijgen zijn naar boven gericht.
De boom is daarmee erg geschikt om
in stedelijk gebied geplant te worden.
De iep wordt zo’n 15 tot 20 meter
hoog. De schors is grijs en in de herfst
kleuren de bladeren geel. De iep bloeit
in maart/april. De bloemen zijn
lichtgroene trossen en geven daarna
een gevleugeld, plat nootje.

Voorbeeld afwatering

VRAGEN
Almere is een groene stad. Dat komt
vooral door de vele mooie bomen. In
het bomenkader is vastgelegd hoe
belangrijk we bomen vinden voor de
groene stad die Almere is. In het
Bomenkader staan uitgangspunten
voor de gemeente om afwegingen te
maken tussen wensen van bewoners en

Heeft u nog vragen dan kunt u die
stellen via het contactformulier op
www.almere.nl/contactformulier.
U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (op werkdagen van
8.30-17.00 uur).
www.almere.nl/westerdreef

