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In deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over het wonen en leven in 
uw vernieuwde wijk. Heeft u na het 
lezen nog vragen of wilt u een 
melding doen? Dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Almere 
via www.almere.nl/melding of via 
telefoonnummer 14 036.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.

De Werven in een 
nieuw jasje

almere.nl/GOdewerven   |   14 036
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Beste bewoners,
Het eerste deel van het groot onder-
houd aan de Werven zit er op. De 
Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf 
zijn klaar. Het straatwerk is gereed en 
het merendeel van de beplanting 
aangebracht. Ook wordt de Hangbrug 
nog vervangen en zal de Uitlaatbrug 
(mits de raad het goedkeurt) worden 
aangepast. Dat betekent in het laatste 
geval dat de oude brug wordt verwij-
derd en een smallere brug zal worden 
teruggeplaatst, zodat hij echt zijn naam 
eer gaat aandoen namelijk een ”uitlaat” 
brug. Verder zijn we de bebording van 
de gehele Werven aan het inventarise-
ren. In de Werven staan overal nog 
borden van de 5 Werven en er staan nog 
oude verkeersborden die niet meer aan 
regelgeving voldoen. Wij willen graag, 
voordat het groot onderhoud in de 
Werven klaar is, ook dit nog aanpassen 
zodat alles weer up-to-date is.

Dit laat echter onverlet dat we nu al 
ontzettend trots op het resultaat mogen 
zijn. De wijk ziet er weer fantastisch uit 
en kan de komende jaren weer zonder 

grote ingrepen mee. Waar ik echter 
bijzonder blij mee ben is de samen-
werking met de aannemer en de 
bewoners. Het is ons met z’n allen 
gelukt om, ondanks de dilemma’s zoals 
meer parkeerplaatsen en dus minder 
groen, een ontwerp te maken dat recht 
doet aan alle elementen in de wijk. 
Tijdens een van onze overleggen met 
de klankbordgroep ontstond het idee 
om een soort gebruiksaanwijzing van 
de wijk te maken. Dat is echter vooral 
een opsomming van zaken zoals waar 
mag je wel of niet parkeren. Dit doet 
geen recht aan de werkzaamheden. 
Vandaar dat we op het idee gekomen 

zijn om deze krant te maken. We hopen 
dat u deze krant bewaart en nog eens 
kunt lezen wat er allemaal in uw wijk 
gebeurd is en waarom.

Ik denk dat u snel de overlast vergeten 
zult zijn en weer trots bent op uw 
woonomgeving. Ik wil u dan ook 
feliciteren met uw prachtige woon-
omgeving en wens u veel leesplezier.

Henk Nieboer, Projectmanager Groot 
Onderhoud de Werven  

FEESTJE VOOR ALLE BEWONERS

Zoals u allemaal weet, is er de afgelopen maanden Groot Onderhoud 
uitgevoerd op de Werven. Samen met jullie willen we vieren dat de 
Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf klaar zijn. Een aantal mensen 
heeft daarom een feestje voorbereid. Inmiddels hebben alle bewoners 
een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Het is altijd leuk samen met de buurt 
een feestje te vieren. Zeker omdat dit 
weer een mijlpaal is in het lange 
bestaan van De Haven. Wat is het 
plan? Op het veld aan de Achterwerf, 
waar alle materialen en voertuigen 
van Dusseldorp stonden opgesteld, 
gaan we een feestje vieren op vrijdag 
29 september 2017 vanaf 15.00 uur 
tot uiterlijk 21.00 uur. Uiteraard 
moet het droog weer zijn, anders 
moeten we het annuleren. Het 
feest(je) vieren we op en rond het 
middenterrein. Dit willen we doen 
met verschillende activiteiten. We 

denken aan muziek, bijvoorbeeld een 
shantykoor, diverse sportactiviteiten, 
pannenkoeken, drankjes, een roof-
vogel demonstratie en nog veel meer. 
Uiteraard een jeu de boules wedstrijd 
en diverse activiteiten voor de 
kinderen. Kortom een gezellige 
middag en avond, voor elk wat wils.
 

Meer weten? Neem contact op!
Voorzitter: 
Dick Groenewegen, 06 30 44 58 15, 
d.groenewegen1@kpnmail.nl
Secretariaat: 
Bob Bouwer, bouwerbob@live.nl

wij ons voorstellen dat u nog vragen 
of opmerkingen heeft die ons kunnen 
helpen bij de verdere uitrol van LED 
in Almere. Een ieder ervaart tenslotte 
verlichting op een andere manier. De 
een wil graag meer licht en de ander 
minder. We kunnen geen toezeggin-
gen doen, maar altijd binnen de 
kaders gezamenlijk kijken of er een 
oplossing te vinden is. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met de 
gemeente Almere via telefoonnum-
mer 14 036.  
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We besparen energie door de toepassing 
van LED

Het vast ingestelde dimregime (zie boven) 
bespaart 28% extra.

De nieuwe duurzame LED-verlichting 
veroorzaakt ook minder strooilicht met 
behoud van de lichtopbrengst op straat. 
De lichtvervuiling neemt hiermee sterk 
af, wat past in de ambitie van Almere. 
De stad groeit en daarmee ook het 
aantal lichtpunten. De uitdaging is het 
energiegebruik voor de verlichting te 
laten dalen.  Op dit moment zijn er 
45.000 lichtpunten in de stad, waarvan  
25% is voorzien van LED. 

Vervanging van armaturen
Het meest logisch is om over te 
stappen naar LED als het armatuur 
toch al vervangen moet worden, dus na 
circa 20 jaar of bij een goede aanlei-
ding, zoals nu tijdens het groot onder-
houd. Hierdoor is er geen vroeg tijdige 
afschrijving van armaturen die eigenlijk 
nog goed zijn. De komende 10 jaar 
worden er jaarlijks zo’n 3.000 conven-
tionele armaturen vervangen door 

zuinige en slimme LED-verlich-
ting. Dit is een jaarlijkse toename 
van 8 tot 10%, wat per jaar een 
daling van zo’n 4 tot 5% in energie-
verbruik oplevert. De verwachting is 
dat in 2026-2027 alle openbare 
verlichting voorzien is van LED. 
Daarmee voldoet Almere ruim aan de 
doelstellingen van het energieakkoord.

Dimbare LED-verlichting
Het gemiddelde energieverbruik van 
de toegepaste LED-armaturen in de 
Werven bedraagt 14 Watt en in 
gedimde toestand gemiddeld 10 Watt.  
Het energieverbruik van de verouderde 
armaturen bedroeg gemiddeld 26 Watt 
en deze werden niet gedimd. 

Uw mening telt
Ondanks onze  overtuiging dat de 
nieuwe LED-armaturen voldoen aan 
de wensen, eisen en richtlijnen, kunnen 

Het is u misschien niet opgevallen, maar tijdens het groot onderhoud is de 
openbare verlichting in de Werven grotendeels voorzien van LED-armatu-
ren. Die zijn energiezuiniger en hebben lagere onderhoudskosten. De 
gemeente Almere heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. 



Met elkaar werken aan een mooiere wijk

“Het is fijn werken in de Werven”

De bewoners konden tijdens inloop-
avonden hun wensen kenbaar maken 
en zich opgeven voor een klankbord-
groep. De klankbordgroep dacht 
vervolgens mee over het ontwerp en 
ook over de uitvoering. Peter Passé, die 

al 20 jaar in de Goedewerf woont, kijkt 
met een goed gevoel terug op het groot 
onderhoud. Hij was lid van de klank-
bordgroep in zijn wijk. “Ik vond het 

leuk om mee te denken met het 
bouwteam. En ik merk dat de leef-
baarheid in de wijk toeneemt door de 
betrokkenheid van de bewoners”, 
vertelt Peter enthousiast. Lucas van 
Weerden, die al bijna 40 jaar in de 
Wittewerf woont, bevestigt dit vol-
mondig: “We hebben het echt samen 
gedaan. Er is goed naar ons geluisterd 
en veel bewonerswensen zijn meege-
nomen. Ook mijn deelname aan de 
klankbordgroep heb ik als positief 
ervaren, de bijeenkomsten gingen altijd 
op een heel ontspannen manier. Het is 
dat ik al aardig op leeftijd ben, maar 
anders zou ik de volgende keer zo weer 
meedoen!”  

“Wat ik zo leuk vind bij dit project is 
dat we samen met de bewoners er weer 
een mooie wijk van maken”, vertelt 
Marcel Veenbrink. Hij is vanuit 
Dusseldorp als uitvoerder bij het groot 
onderhoud betrokken. Omdat hij bijna 
dagelijks aanwezig is in de Werven, is 
Marcel voor velen een bekend gezicht. 
“Het werken hier biedt ook veel 
variatie. We zijn gelijktijdig met de 
uitvoering van de ene Werf bezig en 
met het ontwerp en de voorbereiding 
van de volgende. Dat ontwerp komt 
mede door de inbreng van de bewoners 
tot stand. En natuurlijk met de 
gemeente Almere, met wie we heel 
prettig samenwerken in het bouwteam. 
We zijn echt gelijkwaardig aan elkaar, 
elke mening telt even zwaar. En dat 
vind ik fijn werken!”

Wie ook enthousiast is en voor velen 
een bekend gezicht is Rob Heutinck. 
“De sfeer buiten in het team is hart-
stikke goed. En als de sfeer goed is, is 
het werk vaak ook goed. Ik vind het top 
werken met zulke betrokken jongens. 

En ook de bewoners zijn echt betrok-
ken bij ons werk. Het contact met de 
wijkbewoners is prima. Tijdens het 
werk krijgen we regelmatig koffie 
aangeboden. En zelfs ook saucijzen-
broodjes. Als je goed voor de mensen 
bent, zijn de mensen ook goed voor 
jou.” Dat goed zijn bestaat voor Rob 
uit netjes werken en zorgen dat 
bijvoorbeeld de loopschotten altijd 
goed liggen. “En het allerbelangrijkste: 
goed communiceren met de bewoners. 
Als de bewoners tevreden zijn, hebben 
wij ons werk goed gedaan.”  

De gemeente heeft voor het groot onderhoud van de Werven voor een 
bijzondere aanpak gekozen. Samen met de aannemer is in bouwteam het 
ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. In het ontwerp zijn ook de 
wensen van bewoners zo veel mogelijk verwerkt. Een mooi voorbeeld 
van samen werken aan een mooiere wijk.

Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is samen met de 
gemeente en de bewoners in november 2015 aan de slag gegaan met het 
ontwerp voor de Goedewerf en Wittewerf. In maart 2016 startte de 
uitvoering buiten. Bijna twee jaar verder werken de mensen van Dussel-
dorp nog steeds met veel plezier aan het groot onderhoud. 

Peter Passé (links) en Lucas van Weerden

Rob Heutinck (links) en Marcel Veenbrink

De bruggen over de Lange Wetering

De Wittebrug
Deze brug is voor gemotoriseerd 
verkeer, fietsers en voetgangers en 
vormt de verbinding naar de Goede-
werf en Wittewerf. Een drukke en 
belangrijke verbinding dus. Tijdens het 
groot onderhoud in deze wijken is de 
brug in de laatste fase aangepakt. Het 
oude straatwerk is verwijderd en de 

brug is voorzien van een asfaltverhar-
ding. Het asfalt op de brug is hierbij 
speciaal waterdicht aangelegd, zodat er 
geen water meer door de brug heen 
sijpelt. Daardoor gaat de brug nu 
langer mee en bovendien worden lelijke 
vlekken en strepen op het beton 
voorkomen.

De nieuwe brug is met markering 
verdeeld in een rijstrook en twee 
voetpaden aan de zijkanten. Deze 
voetpaden zijn voorzien van een gele 
steenslag, zodat de voetpaden visueel 
over de brug lopen en het onderscheid 
tussen auto- en voetverkeer extra 
benadrukt wordt. Deze gele steenslag 
is ook aangelegd bij het kinderdagver-
blijf in de Goedewerf om daar de 
oversteek te bedrukken. Een maatregel 
om de veiligheid voor kinderen en 
ouders te vergroten.

Door de Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf loopt de Lange Wetering. 
Deze watergang is voorzien van enkele bruggen, die ieder een eigen 
functie hebben. Aan een aantal van deze bruggen zijn en worden werk-
zaamheden uitgevoerd.

De Hangbrug
De Hangbrug wordt vervangen. Deze 
brug is namelijk aan het einde van z’n 
levensduur en voldoet niet meer aan de 
richtlijnen. De gemeente Almere en 
Dusseldorp hebben samen een 
ontwerp voor de nieuwe brug gemaakt. 
In het ontwerp zijn oude delen van 
Hangbrug opgenomen. Zo worden de 

bestaande houten liggers en dwarsbal-
ken gedemonteerd, geschaafd, bewerkt 
en hergebruikt als de leuningen en 
zijbekleding van de nieuwe brug. Het 
dek van de brug krijgt een gele en 
zwarte kleur, zodat ook hier de 
voetgangers en fietsers beiden een 
eigen plek op het brugdek hebben.
De voorbereidende werkzaamheden 

voor de nieuwe Hangbrug starten in 
de week van 16 oktober 2017, waar-
na de nieuwe brug in de week van 6 
november geplaatst wordt. Uiterlijk 
24 november zijn alle werkzaam-
heden afgerond. In de periode van 
16 oktober tot en met 24 november 
wordt een omleiding voor fietsers 
ingesteld.

De Uitlaatbrug
De Uitlaatbrug, die voor fietsers en 
voetgangers bestemd is, wordt naar 
verwachting in het najaar van 2017 of 
het voorjaar van 2018 vervangen. De 
brug wordt op dezelfde manier als de 
nieuwe Hangbrug vernieuwd. Ook 
daar gaan we dus gebruik maken van 
de oude onderdelen van de bestaande 
brug. Op deze wijze wordt op een 
duurzame manier het bestaande, nog 
goede materiaal hergebruikt.  

Het ontwerp van de nieuwe Hangbrug 



Groen en 
groenonderhoud

De nieuwe buitenruimte van de 
Goedewerf, Wittewerf en Achterwerf 
hebben we samen met de bewoners 
vormgegeven. Vooraf zijn de ideeën uit 
de buurt verkend. Samen met de 
wensen van de gemeente Almere vormt 
dit de basis van het ontwerp. Zo wil de 
gemeente een aantrekkelijke buiten-
ruimte creëren die goed functioneert 

en ook in de toekomst gezond te 
(onder)houden is. De ontwerpen zijn 
tussentijds voorgelegd aan de klank-
bordgroepen van bewoners en naar 
aanleiding hiervan bijgesteld. 

Groen met uitstraling en variatie
Het nieuwe groenontwerp van BTL 
Realisatie volgt een aantal duidelijke 
ideeën. De entrees van de wijken zijn 
opvallend ingericht, bijvoorbeeld met 
uitbundige groei- en bloeivormen van 
solitaire krentenboompjes en een 
bomengroep van gewone walnoot. Zo 
is de binnenkomst in de buurt ver-
trouwd. De verbindende wegen zijn 
aangekleed met sterke bomen, die 
samenhang geven. Tenslotte zijn de 
talloze hofjes, plant soenen en ‘binnen-

doorpaadjes’ eigenzinnig aangekleed. 
Bijzondere bomen soorten van groot 
(zoals vleugel noot en moerascipres) tot 
klein (zoals diverse sierkersen) wisselen 
zich af met solitaire struiken en 
vakbeplanting zoals bruidsbloem en 
spierstruik. Zo biedt de buitenruimte 
uitstraling en variatie voor een wande-
ling door de buurt. 

Aanplanten en verzorgen
Slechts een deel van het groen is op dit 
moment aangeplant, omdat het 
plantseizoen is afgelopen. In het 
nieuwe plantseizoen (vanaf medio 
oktober) ronden we de aanplant af. 
Vervolgens gaan we het groen verzor-
gen, zoals aangegeven in de tabel 
hiernaast. Tijdens droge perioden 
geven we de jonge beplanting water en 
gedurende het groeiseizoen zorgen we 
ervoor dat het onkruid wordt verwij-
derd. In onze onderhoudsrondes 
controleren we of de nieuwe beplanting 
nog vitaal is en of de voorzieningen 
(zoals boompalen) nog functioneren. 
Tenslotte moeten we het groen de tijd 
geven om te groeien. Wij kunnen niet 
wachten!  

Een jaar geleden kwam de beplan-
ting van de Werven nog grotendeels 
voort uit de oorspronkelijke aanleg. 
In de afgelopen 40 jaar heeft dit 
mooie, grote en waardevolle bomen 
opgeleverd voor het straatbeeld. 
Helaas groeide op andere plekken 
de beplanting uit haar voegen: 
bomen werden te breed voor het 
wegprofiel, tuinen werden over-
schaduwd en plantsoenen zagen er 
rommelig uit. Tijd om het groen in 
de buurt ook op te knappen.

WAT WANNEER FREQUENTIE

BOMEN

Algemeen boomonderhoud januari-februari 1 keer per jaar

Verwijderen onkruid bij bomen maart-oktober 6 keer per jaar

BEPLANTING

Onderhoud aan plantsoenen, rozen, hagen en vaste planten maart-oktober 6 keer per jaar

Onkruidbestrijding in plantsoenen maart-oktober 6 keer per jaar

Natuurlijk- en zwerfafval opruimen maart-oktober 6 keer per jaar

GRAS

Opruimen bladeren en afval van het gazon oktober-december 2 keer per jaar

Maaien van gazons en gras bij bomen maart-oktober 20 keer per jaar

VERHARDINGEN

Aanvullen schelpenpaden september 1 keer per jaar

Aanvullen valzand speelondergronden september 1 keer per jaar

Onkruidbeheersing op straten en in goten maart-oktober 6 keer per jaar

Verzorgen speelondergronden januari-december 12 keer per jaar

Onderhoudswerkzaamheden groen

UW WIJKREGISSEUR

In Almere Haven werkt Yvonne 
Eggermont als wijkregisseur. Voor 
veel bewoners is Yvonne een 
bekend gezicht. Zij is de schakel 
tussen de bewoners en de gemeente 
en op het gebied van dagelijks 
beheer. Daarbij werkt ze samen met 
andere collega’s en partijen zoals 
onder andere scholen, de Schoor, 
bewoners  organisaties, de politie en 
woning  corporaties. Als wijk-
regisseur zet zij zich in voor wat de 
omgeving vraagt en nodig heeft. 
Yvonne is telefonisch te bereiken 
via 14 036.  

Aanpassingen boven en onder de grond

Bij de start van de werkzaamheden 
buiten zijn als eerste de oude stenen en 
trottoirbanden verwijderd en afgevoerd 
om op een andere plek opnieuw te 
gebruiken. Daarna zijn alle kolken, 
putdeksels en brandkranen verwijderd 
en is drainage aangelegd in de zand-
laag, zodat het zand onder het straat-
werk droger gehouden kan worden. 
Ook de drainage rondom de woningen 
is in opdracht van de woningcorpora-
ties gereinigd. Door deze maatregelen 
stroomt het water nu weg naar het 
hemelwaterriool en daarna naar de 
omliggende watergangen. Vervolgens 
heeft Dusseldorp het geheel opge-
hoogd met nieuw zand, waarbij de wijk 
gemiddeld 20 centimeter is opgehoogd. 

De nieuwe kolken, putafdekkingen en 
brandkranen zijn op hoogte gebracht, 
waarna het straatwerk is gelegd.

Zo min mogelijk palen in de wijk
Het is u wellicht opgevallen: de oude 
palen in de wijk zijn verwijderd en de 
meeste zijn niet teruggeplaatst. Het 
nieuwe ontwerp is namelijk zo ge-
maakt, dat er zo min mogelijk palen 
geplaatst werden. Dat past in het 
beleid van de gemeente Almere dat er 
zoveel mogelijk palen uit de wijken 
gaan en niet meer terug komen. De 
palen hadden in bepaalde delen van de 
wijk een afsluit- of blokkeerfunctie. 
Deze locaties zijn tijdens het ontwerp 
bekeken, waarbij de functie van de paal 

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners. 
Zowel boven als onder de grond zijn er zaken aangepast. Hieronder 
vertellen we daar wat meer over. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer 
over de verschillende kleuren van de bestrating en de bijbehorende 
functie.

in veel gevallen is vervangen door 
bijvoorbeeld een groenvak, een haag of 
plantenbakken. Op deze manier zijn de 
lelijke betonnen palen uit de wijk 
verdwenen en is hiervoor extra groen 
in de plaats gekomen.  



Elke kleur heeft 
een eigen functie

Het is handig om te weten waar welke 
kleur voor staat. Daarom zetten we ze 
even op een rij: de trottoirs hebben 
gele en de straten bruine bestrating 
gekregen. De parkeerplaatsen zijn te 
herkennen aan de zwarte bestrating en 
de parkeervakaanduiding heeft witte 
stenen. Door deze aanpak hopen we 
verdere parkeerproblemen te voorko-
men. Dit werd namelijk vaak veroor-
zaakt door auto’s die niet goed in de 
vakken stonden geparkeerd. Daardoor 
werden veel parkeervakken in het 
verleden niet volledig benut. 

Twee typen fietspaden
Ook bij de fietspaden is de bestrating 
anders geworden, want de kleur van 
het fietspad geeft nu de functie aan. 
Het hoofdfietspad, dat van Almere 
Haven naar het centrum van Almere 
loopt, heeft de kleur rood gekregen. De 
overige fietspaden in de Werven zijn 
zwart geworden. Omdat er op de plek 
van de fietspaden veel kabels en 
leidingen onder de grond lopen, is er 
geen asfalt aangebracht. Hierdoor is 
het makkelijker om bij storingen in de 
grond te graven. 

Fietsstraat Wittewerf
De fietsstraat in de Wittewerf is 
onderdeel van de hoofdfietsroute van 
Almere Haven naar het centrum. Voor 
een fietsstraat geldt: auto te gast. En zo 
is het ook. Een fietsstraat is een 
gewone straat binnen een 30 km/u 
zone, maar met de inrichting bena-
drukken we de aanwezigheid van veel 
fietsers en ontmoedigen we het gebruik 
door auto’s. Fietsstraten zijn gericht op 
het comfort van de fietser. Dat bete-
kent dat er een rijbaan is waar de fiets 
over rijdt. Naast deze rijbaan ligt een 
strook van klinkers. Deze strook biedt 
auto’s de mogelijkheid iets uit te wijken 
wanneer er een tegenligger komt. De 
rijbaan is door deze strook visueel 
smaller. 
Dit remt 
de snel-
heid.

Maximaal 30 km per uur en 
parkeren in de vakken

De hele Goedewerf, Wittewerf en 
Achterwerf zijn 30 km zone. Dat was al 
zo voor het groot onderhoud en dat is 
ook zo gebleven. We hebben gemerkt 
dat niet iedereen weet welke regels er in 
een 30 km zone gelden: uiteraard is de 
maximale snelheid 30 km per uur, 
verder hebben fietsers van rechts 
voorr ang, zijn er geen voorrangswegen 
in de wijk en ook geen zebrapaden. Ook 
geldt dat parkeren alleen mag op de 
aangegeven parkeerplaatsen, dus de 
plekken waar zwart gekleurde bestrating 
ligt. Als iedereen zich aan de regels 
houdt, wordt het veiliger in de wijk. 
Want veiligheid maak je met z’n allen. 

Wie voor de start van het groot 
onderhoud door de Goedewerf, 
Wittewerf of Achterwerf liep, zag 
eigenlijk alleen maar grijs. Grijs 
voor de straten, de stoepen, de 
fietspaden en de parkeerplaatsen. 
Door het nieuwe ontwerp ziet het 
er totaal anders uit: elk onderdeel 
heeft een eigen kleur gekregen.

Het nieuwe 
inzamelen in 
de Werven

Woont u in laagbouw, dan heeft u 
verschillende eigen afvalbakken. Uit de 
groene bak hebben we het schot 
verwijderd. De groene bak is nu dus 
alleen nog voor bioafval. De andere 
afvalbakken voor papier en plastic 
verpakkingen, blik en drankenkartons 
blijven onveranderd. Het restafval 
brengt u naar een daarvoor bestemde 
OID in de wijk. 

Niet alleen de wijk heeft een 
opknapbeurt gehad, maar ook het 
afvalinzamelingssysteem is 
gewijzigd. Voor de bewoners van 
hoogbouw hebben we ondergrond-
se inzameldepots geplaatst (OID’s) 
voor bioafval, plastic, blik en 
drankenkartons (PMD) en papier. 
Ook zijn er aparte containers voor 
restafval. U kunt uw afval daar-
door gescheiden aanbieden op een 
aantal centrale punten in de wijk. 

Team afvalinzameling

Bioafval Plastic, blik en drankenpakken (PMD) Papier
Groente-, fruit- en tuinafval
Koffiedik, theezakjes
Kattenbakkorrels
Wegwerpluiers
Botjes en visgraten
Eierschalen 
Etensresten

Drankpakken voor zuivel en vruchten-
sappen
Frisdrankblikjes, conserven, soep-
blikken 
Flacons voor shampoo, was- en 
schoonmaakmiddel
Plastic potjes, zakken, tasjes, kuipjes 

Papier
Karton
Eierdozen
Doosjes voor hagelslag, waspoeder, 
rijst e.d.
Tijdschriften
Reclamedrukwerk, kranten

Kijk voor een uitgebreide afvalscheidingswijzer op www.almere.nl/afval

De ondergrondse inzameldepots (OID’s)

Schoon en veilig
Samen met u willen we graag dat de 
ruimte rond de nieuwe voorzieningen 
schoon en veilig blijft. Zet uw afval niet 
naast de container neer, ook niet als er 
al afval staat. Afval naast de OID’s 
plaatsen zorgt voor overlast en trekt 
ongedierte aan. Is een OID vol of stuk, 

of staat er afval naast, meld dit bij de 
gemeente via telefoonnummer 14 036 
of via www.almere.nl/melding. Heeft 
u afval dat niet in de afvalbakken of in 
een OID past, breng dit naar een 
recyclingperron of maak een afspraak 
voor het ophalen van grofvuil.

Hoe werkt het ook alweer?
Al die verschillende containers voor 
afval, hoe zit dat ook alweer? Hier-
onder nog even op een rijtje wat in 
welke bak mag. Glas brengt u naar de 
glasbak. Het overige afval is dus 
restafval.  


