Buurtparticipatie veld 11, De Dorpshaven
Tijdens de participatieavond hebben wij een gesprek gehad over het buurtje De Dorpshaven. Daarbij zijn
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Hieronder zijn de antwoorden op die vragen en opmerkingen te
vinden.

Algemeen:
Almere is een groene stad. Dat komt vooral door de vele mooie bomen. De gemeenteraad heeft ingestemd
met een nieuw beleidsplan voor bomen waarin is vastgelegd hoe belangrijk we bomen vinden voor de groene stad die Almere is: het Bomenkader. Het bomenkader is te vinden via onderstaande link:
https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/groen/bomen/bomenkader/
Bomen in de woonwijk dragen bij aan groene stad Almere. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de biodiversiteit. In een woonwijk zijn bomen nodig om de temperatuur in de straten lager te houden. Hierdoor
hoef je minder te sproeien, wat goed is voor het milieu.

Noord
1. Kunnen we meer duidelijkheid krijgen over de hoogtes rond profiel 10? Op het inrichtingsplan zijn inmiddels
meer hoogtes zichtbaar.
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2. Kunnen we de bestrating van de parkeervakken zelf bepalen?
Zone C participatieflyer – parkeerhof). De basis voor de invulling van de parkeerplaatsen is Graskeiblokken
afgestrooid met split (zie ook bij Nobelhuis). Gebruik van open blokken helpt bij de afwatering. De basis invulling voor de trottoirs is gebakken klinkers. Er kan gekozen worden voor een andere
invulling/materialisering. Daarbij hoort wel de opmerking dat een ander type verharding niet tot
meerkosten mag leiden qua aanschaf en of beheer.
3. In de parkeervakken passen we nu open betonstenen toe, afgestrooid met steentjes.
In Veld 5 bij het Nobelhuis kun je zien hoe dit er uit ziet.
4. De Es
Er heeft een aanvullende bijeenkomst voor de omwonenden van de “Es” plaatsgevonden op 24 mei. Deze
extra avond is georganiseerd omdat de meeste omwonenden van dit specifieke stukje niet konden komen
naar de participatiebijeenkomst. De omwonenden hebben ideeën en schetsen ingediend.

De Haven
1. Komt er echt een kiosk bij het water?
Het is niet gezegd dat daar een kiosk komt, maar het is wel de plek waar het kan komen als er een initiatief
hiervoor is. Denk bijvoorbeeld aan een ijsjesverkoper. In principe biedt deze plek wat ruimte voor een dergelijk initiatief. Dit laat zich echter niet plannen, mogelijk dat dit in de toekomst, door “de markt” wordt opgepakt.
2. Wat is de vorm van de boom Pxh (Platanus x hispanica)?
Deze platanen groeien uiteindelijk uit tot grote bomen met een ronde bolvormige kroon.
De Lt (Liriodendron tulipifera) is een tulpenboom. Deze groeit ook uiteindelijk uit tot een grote boom met een
ronde kegelvormige kroon.

3. Staat er een afvalbak bij de kiosk?
Nee. Als er in de toekomst daadwerkelijk een kiosk komt, dan zorgt de uitbater zelf voor het verzamelen
van het afval.
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4. Kan de grote boom op de kop van de Haven een kleine boom worden?
Nee, de boom is van belang voor het beeld en aanzicht van de haven. Bomen in de woonwijk dragen bij aan
beeldkwaliteit en biodiversiteit. In een woonwijk zijn bomen nodig, om bij te dragen aan de juiste sfeer en
beeld. Ook zijn bomen goed voor flora en fauna en leveren een bijdrage om de temperatuur in de straten
lager te houden. Hierdoor hoef je minder te sproeien, wat goed is voor het milieu. Er wordt zo veel als mogelijk conform de richtlijnen van het bomenkader (beleidsplan) gewerkt.
5. Wat is dit?
Dit is een inrit naar het havengebiedje. De weg loopt hier iets omhoog.

De Laan
1. Kunnen we de bestrating van de parkeervakken zelf bepalen?
Zone C participatieflyer – parkeerhof) De basis voor de invulling van de parkeerplaatsen is Graskeiblokken
afgestrooid met split (zie ook bij Nobelhuis). Gebruik van “open” verharding helpt bij de afwatering. De basis invulling voor de trottoirs is gebakken klinkers. Er kan gekozen worden voor een andere invulling/materialisering, maar eventuele meerkosten moeten dan in beeld gebracht worden.

2. Mogen er bloembakken aan de lantaarnpalen?
Ja dat mag. Buurtschap Midden heeft dat zelf geregeld. Wij als gemeente kunnen dat niet regelen omdat
we dit niet onderhouden. De bewoners houden het zelf bij. Dit kun je bespreken met je eigen Buurtschap
Noord.
3. Wordt de huidige hoogte van de bouwstraat ter hoogte van de Dura huizen in de Karl Braunstraat nog aangepast?
Ja dit wordt aangepast tot de juiste hoogte. Het is nu nog een bouwweg die erg laag ligt. De definitieve weg
zal nog hoger komen te liggen. De strook direct voor de woningen wordt door Dura aangesloten. Wel blijft
er aan de straatkant een trapje voor de voordeur.
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4. Op de hoek van de Karl Braunstraat.
Op de hoek komt een plataan, dit is een grote boom. Een plataan laat zich gemakkelijk snoeien. Uitgangspunt is dat de boom regelmatig gesnoeid wordt. De schaduw van de boom valt over de straat.

5. Mogen we de parkeerhavens zelf bepalen?
Parkeerhavens in het trottoir liggen vast. De verdeling parkeerplaatsen heeft te maken met de verdeling
van de verlichting, OID’s (Ondergrondse Inzamel Depots) en inritten.
6. Komt er een duidelijke afscheiding tussen de parkeervakken?
Ja, dat gebeurd door een rijtje andere kleur klinkers hiervoor te gebruiken.

7. Kan hier een verkeersdrempel komen?
Ja dat kan, dit wordt verwerkt op het ip.

8. Zijn de bomen anti-allergeen?
(met pijltje)

9. Kunnen er meer restafvalpunten (OID’s) komen?
Nee. De reiniging heeft op basis van ervaring berekend dat er genoeg afvalpunten zijn. Als de ondergrondse
containers (OID) te vol zitten, dan worden deze vaker
geleegd.
Worden de bomen maximaal 12,5 meter?
Dat is afhankelijk van de soort bomen. De meeste soorten, die in dit gebied toegepast worden, worden
uiteindelijk na 15-20 jaar, groter dan 12,50 meter. Bomen in de woonwijk dragen bij aan de biodeversiteit.
In een woonwijk zijn bomen nodig om de temperatuur in de straten lager te houden. Hierdoor hoef je minder te sproeien, wat goed is voor het milieu. Bomen zijn belangrijk voor de (beeld)kwaliteit van straten en
buurten en vormen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van Nobelhorst als dorp.

De Es
3. De parkeerhof aan het water lijkt wat krap ingericht.
Bij de inrichting van de definitieve parkeervakken is rekening gehouden met het in- en uitrijden.
5. Wordt de huidige hoogte van de bouwstraat ter hoogte van de parkeerhof aan het water nog aangepast?
Ja dit wordt aangepast tot de juiste hoogte. Het is nu nog een bouwweg die lager ligt.
9. Hoek parkeerhof aan het water: Mag dit een buxushaag worden?
Ja dat mag, maar dan moet de haag wel zelf aangeplant worden. De buxushaag is duurder in de aanschaf.
Daarom is onze standaardhaag de beukenhaag. Voor de haag Virburnum tinus geldt hetzelfde. Deze is 4-5
keer zo duur als een beukenhaag.
2. Kan er op de hoek van de Karl Braun straat een andere, lagere boom komen?
Nee, de schaduw van de boom valt op de weg. De boom geeft geen overlast. Bomen in de woonwijk dragen
bij aan de biodeversiteit. In een woonwijk zijn bomen nodig om de temperatuur in de straten lager te
houden. Hierdoor hoef je minder te sproeien, wat goed is voor het milieu. Bomen zijn belangrijk voor de
(beeld)kwaliteit van straten en buurten en vormen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van Nobelhorst
als dorp.
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1. Mogen bewoners, die niet direct aan de Es wonen, meedenken over de inrichting van De Es?
Dat mag. De Es is openbaar gebied en eigendom van de gemeente. De direct omwonenden hebben de
meeste invloed op de inrichting en kunnen plannen en ideeën aanleveren. Hun stem weegt het zwaarst,
de gemeente houdt hier rekening mee. Maar in principe mogen ook andere bewoners van De Dorpshaven
ideeën aanleveren. En over het totale inrichtingsplan voor De Dorpshaven mogen alle leden van buurtschap
noord stemmen via de Algemene Ledenvergadering. Inmiddels heeft eeen aanvullende bijeenkomst met
direct omwonenenden van de Es plaatsgevonden. Deze avond is extra georganiseerd omdat de meeste
omwonenden van dit specifieke stukje niet konden komen naar de participatibijeenkomst. De omwonenden
hebben ideeën en schetsen ingediend.
6. Mogen er extra zwerfkeien geplaatst worden?
Ja dat mag, mits ze niet op kabels en leidingen komen te liggen. We kijken of er ruimte is binnen ons
budget.
7. Mogen de bomen op het bruine veldje De Es lager worden?
Dit bespreken is besproken tijdens de extra participatieavond rond De Es en wordt meegenomen in het ontwerp.
8. Kan de boom aan de waterkant lager worden, vanwege zonnepanelen?
Nee, want de schaduw van de boom valt op het water. De groeiverwachting van de boom is hieronder
beschreven.
10. Kan de verlichting op de Charles Barklastraat nummer 2 verplaatst worden?
In dit geval is de lantaarnpaal ten gunste van het lichtbeeld verschoven richting de Pieter Zeemanstraat. Na
de lichtberekening is de definitieve locatie van de verlichting vastgesteld en verwerkt op het inrichtingsplan.
De locatie van de lantaarnpaal wordt bepaald door meerdere factoren. Zoals de kabels en leidingen in de
grond, de afwatering en de lichtstraal ten opzichte van de naastliggende lantaarnpaal. Zodat de straat goed
verlicht is zonder donkere plekken. Om die redenen is het helaas niet mogelijk om een lantaarnpaal te verplaatsen. Op plekken waar we veel inschijning verwachten heeft de lamp van de lantaarn aan de achterkant
een lamel ter voorkoming van directe inschijning naar de woning.
11. Kan de boom aan de waterkant van de Pieter Zeemanstraat laag worden.
Nee dat kan niet. Deze boom is onderdeel van de hoofdstructuur van Nobelhorst en markeert de dorpsroute
door Nobelhorst.

Extra vragen naar aanleiding van bewonersavond voor de Es op 23 mei 2018
• Hoe hoog wordt de notenboom aan de rand van het water?
Bij aanplant zal een standaard maat boom circa 3 a 4 meter hoog zijn.
Na 5 jaar is dat 5 a 6 meter
Na 10 jaar 6 a 8 meter.
Na 20 jaar 15 meter.
• Hoe ik kan het riet tegengaan?
Staat het riet zelf in het water, dan kan je dat in het groeiseizoen meermaals gaan maaien onder het waterniveau. De holle pijpen van het riet zullen vollopen met water en daardoor afsterven. De plant zal hierdoor
verzwakken en uiteindelijk afsterven.
Staat het riet naast het water dan is veelvuldig maaien ook geschikt om de plant te verzwakken, al verzwakt het onder water wat sneller.

•
-

Wil je voor ons een plan maken met ideeen zoals:
natuurlijke vlindertuin met kastanje hekwerk,
zitbank rond de boom,
toegankelijk openbaar schaakbord,
lagere bomen, fruitbomen,
is het mogelijk meer afstand te houden tov van de erfgrens. Desnoods willen we het zelf onderhouden.
mag er een haag aan de Pieter Zeemanstraat langs het hekwerk van de woningen komen?

• De geverfde tegels.
Na de definitieve inrichting wordt een ronde door het gebied gedaan met de stratenmaker en de bewoners. De bewoners nemen hun eigen tegel mee en geven hun tegel zelf een plekje (dichtbij hun huis). De tegel moet in het
trottoir komen. In de rijbaan zal de kwetsbare tegel kapot gereden worden.

Het ontwerp voor De Es
datum: 30-09-2018
De bijzondere inrichting wordt niet door de gemeente beheerd.
De bewoners zullen dit gezamenlijk oppakken. Het beheer is mede onderdeel van de woongroep.
Er zal door de gemeente een beheerovereenkomst opgesteld worden
met bewoners en Ymere.
Vlindertuin
Aanleg beplanting door bewoners
Boomstam schijven aanbrengen door bewoners
Hekwerk kastanjehout aanbrengen door gemeente
Gras
Inzaaien door gemeente
Bomen
Aanplanten door gemeente
Boombank
Aanbrengen door gemeente
Schaaktafel
Aanbrengen door gemeente
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Haag aan de Pieter Zeemanstraat
Aanplanten en onderhouden door Ymere
Randbeplanting
Aanplanten en onderhouden door Ymere/bewoners
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Het inrichtingsplan

datum: 20-09-2018

