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Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 3 
Reactieformulieren d.d. 24 maart 2015 
 Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen n de nieuwe plannen 
als dat technisch of financieel gezien mogelijk was. We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen opnemen als daar een goed technisch 
argument voor is. De antwoorden op de inrichting van hofjes en het verwijderen en planten van bomen in de hofjes zijn tot stand gekomen vanuit de reacties van 
de bewoners en enquêtes en vallen onder bewonerswensen. 
 
Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
1. Peperstraat   Lichtmast staat hinderlijk tussen 2 inritten in. Kan de mast naar de overkant? Daar is 

geen inrit. 
 Lichtmast blijft staan op huidige 

plek n.a.v. uw later ingediende 
verzoek (zie nr. 14) 

2. Peperstraat   Verharding/parkeerverbod 
Naast ons huis een parkeerverbod instellen. Dit ook duidelijk maken in de verharding 
met “NP”. Graag hiervoor een verkeersbesluit nemen. Liever geen borden plaatsen… 

 Mocht dit mogelijk zijn vergt dit 
een langer traject, wordt buiten 
het groot onderhoud opgepakt. 

3. Peperstraat   Groenaanplant (bomen/struiken) 
In overleg met de heer Bert Vredeveldt afgesproken/besloten: 
De nieuwe boom naast ons huis wordt geen Taxodium geplant; maar een Prunus 
Avium Plena. Deze wordt geplaatst (precies) op de plek van de weggezaagde prunus.  

 Akkoord, dit wordt volgens 
afspraak uitgevoerd. 

   Mochten de Prunussen naast Peperstraat 36 alsnog weggezaagd worden, dan wordt 
op die plaats eveneens een (1) Prunus Avium Plena neergezet. 

 Akkoord, dit wordt volgens 
afspraak uitgevoerd. 

   Achter ons huis in groenstrook graag aanplanten: meidoorn, krent, geelbloeiende 
Kornoelje. 

 Akkoord. 
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Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
4. Peperstraat  Peperstraat bij bocht verboden te parkeren plaatsen erg noodzakelijk.  Mocht dit mogelijk zijn vergt dit 

een langer traject, wordt buiten het 
groot onderhoud opgepakt. 

   Picknicktafel plaatsen bij Peperstraat langs het water bij de U bocht.  Niet akkoord i.v.m. overlast 
jongeren. 

5. Peperstraat  Voorstel: Picknickset of bank op de kop van de woningen Peperstraat op gras 
uitkijkend op het water. 

 Niet akkoord i.v.m. overlast 
jongeren. 

   Verkeersverbod op deze kop i.v.m. doorgaande weg (draai moeilijk) 
brandweer/ambulance. 

 Mocht dit mogelijk zijn vergt dit 
een langer traject, wordt buiten het 
groot onderhoud opgepakt. 

6. Peperstraat  Gaarne verkeersbesluit voor parkeerverbod op de kopse kant bij het park. Nu kunnen 
door geparkeerde auto’s geen hulpdiensten langs. 

 Mocht dit mogelijk zijn vergt dit 
een langer traject, wordt buiten het 
groot onderhoud opgepakt. 

7. Kornoeljestraat  Groenstrook Wikkepad tegenover 2-4-6 versmallen tot 2 meter, i.v.m. overlast afval, 
veiligheid. 

 Niet akkoord i.v.m. te handhaven 
structuur. Oude beplanting gerooid, 
deze wordt opnieuw ingeplant. 

8. Kornoeljestraat  Bij onze woning zijn diverse malen in de bebossing schuilplaatsen ontdekt (ook    
   mensen gezien) die zich daar niet horen op te houden. Dit geeft een onveilig gevoel. 

Hoewel nu de bebossing wordt weggehaald en herplant, van onze kant het 
vriendelijke verzoek dit beheersbare lage beplanting te maken. En ook goed te 
onderhouden ! De huidige bebossing heeft mijn schuur dusdanig beschadigd dat ik 
deze nu moet herbouwen omdat de fundering doormidden is gescheurd. Onderhoud 
van de lage bebossing is de laatste jaren dusdanig slecht gebeurd (ook aantoonbaar 
via meldingen die we hebben gedaan) dat er geen vertrouwen meer is in onderhoud 
en veiligheid. 

 Dit is akkoord, de beplanting wordt 
aangepast. 

9. Kalmoespad  Achterzijde huis aan Valeriaanstraat kan oprij blokken voor garage/schuur tegenover 
Valeriaanstraat 37. 

 Hiervoor kunt u een 
inritvergunning aanvragen. 

10. Wikkepad  S.v.p. de groenstroken versmallen naar max. 2 meter. Dit i.v.m. afvaldumping  en 
onveiligheid. 

 Niet akkoord i.v.m. te handhaven 
structuur. Oude beplanting gerooid, 
deze wordt opnieuw ingeplant. 
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Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
11 Valeriaanstraat 

Kalmoespad 
 
 
 

Notitie Opmerking ingeleverd door Bert Vredeveldt: 
Code 328 
1 boom plaatsen 

 Omdat het hier smalle plantstroken 
zijn en dicht op de erfgrens zullen 
hier geen bomen maar 
meerstammige solitaire heesters 
geplant worden met een 
onderbeplanting van heesters. 

12. Kornoeljestraat  n.a.v. wensenblad van vorige avonden: 
graag nog een boom kappen aan de waterkant (zie tekening) 

 Niet akkoord,  2 bomen zijn al weg, 
deze blijft staan. 

   Brief ingeleverd met de volgende punten:   
   Inloopavond Groot onderhoud Kruidenwijk oost, fase 3 23 maart   
   -Graag op alle vragen schriftelijk antwoord, vermeld op de site of op andere manier.   
   -In de Specerij komen Valse Acacia’s. De bloemen hiervan ruiken sterk naar parfum, 

waar ik een intolerantie voor heb (hoofdpijn, keelklachten etc.) Graag andere, ook 
wat minder hoge bomen. 

 Deze keuze is besproken met 
meerdere bewoners van de Specerij 
tijdens inloopavonden. De keuze 
blijft gehandhaafd. 

   -Worden alle hegjes in de buurt verwijderd? Zo ja, waarom? En wat komt ervoor in 
de plaats? Voorkeur: hegjes laten staan ! 

 Nee, de hegjes blijven staan. 
Worden wel verlaagd tot maximaal 
80 cm hoogte. 

   -Langs het water bij de Specerij stonden rozebottelstruiken die elk jaar prachtig 
bloeiden en elk najaar groepen groenlingen aantrok. Na het stoppen met onderhoud is 
het een oerwoud geworden. Tijdens de vorige inloopavond werd verteld dat er al vast 
stond dat hier alleen gras terug komt. Hier zijn we het niet mee eens, we willen weer 
rozenbottelstruiken terug. 

 Er komt gras met bloembollen voor 
de diversiteit in de wijk. 
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Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
   -Langs het Tuinkruidenpad zouden bij de Specerij 2 bomen worden verwijderd,  maar 

het zijn er veel meer geworden. Waarom? Graag bomen terug. Als de Hollandse 
Dreef een mond zonder voortanden is zonder de 5 gekapte Abelen, wat is het 
Tuinkruidenpad dan met al die gaten waar eiken stonden? 

 Volgens presentatietekening zijn de 
bomen gekapt, dit zijn inderdaad 
meer dan 2. (dit was te zien op de 
presentatietekening) Door de 
slechte groei van de eiken op de 
kalkhoudende grond is de kwaliteit 
dusdanig verslechterd dat deze 
bomen gekapt moesten worden. Er 
zullen geen bomen teruggeplant 
worden omdat de eikenstructuur de 
komende jaren nog meer uitvallers 
zal krijgen. Op termijn zal de laan 
voorzien worden van een andere 
boomsoort. 

   -Wat gaat er met het Lavendelplantsoen gebeuren?  Vanuit het grootonderhoudsproject 
voorlopig niets.  Er lopen plannen 
voor de uitbreiding van de Albert 
Heijn. 

   -Betekent de uitspraak dat de wijk nu op orde wordt gemaakt en de gemeente daarna 
25 jaar niet meer terugkomt dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd aan straten 
en groen? Krijgen we de garantie dat dit wel gebeurt, zodat het groen niet weer 
verwilderd en bewoners niet meer zelf verstopte putjes moeten doorspoelen etc.? 

 Nee, dit is niet juist. Na groot 
onderhoud wordt de wijk 
overgedragen aan de afdeling 
beheer en onderhoud voor het 
dagelijks verzorgend onderhoud. 

   Wordt het groenonderhoud dan ook professioneel uitgevoerd en niet meer botweg 
alles afgemaaid? Worden de plantgaten van bomen dan ook aangepast indien nodig,  
zodat ze niet weer de straat omhoog duwen dan wel verpieteren en dan opnieuw 
gekapt moeten worden? 

 Groenonderhoud wordt volgens 
vastgesteld contract uitgevoerd. De 
gemeente ziet toe op een juiste 
naleving van de 
contractvoorwaarden. 
De boomplantgaten worden 
aangepast aan de situatie ter plaatse 
voor langere levensduur van de 
bomen.  

   Krijgen we de garantie dat het groot onderhoud dit jaar wordt uitgevoerd en we niet 
een jaar extra moeten wachten zoals fase 2? 

 De planning is dat 
september/oktober 2015 wordt 
gestart met uitvoering. 

   Volgens het boekje over bijzondere bomen in Almere stond er op het Tuinkruidenpad 
op de hoek bij de Dadelklaverstraat een boomhazelaar. Waar is deze gebleven?  

 Het is ons onduidelijk welke boom 
dit betreft. In het Koggepark zelf 
staan een groepje van 5 
boomhazelaars (waarschijnlijk 
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bedoelt u deze groep bomen) 
Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
   Waarom zijn de bomen in de Specerij gekapt? Graag de ware reden, dus geen 

“technische reden”als antwoord maar welke technische reden dit is. 
 Bomen zijn gekapt i.v.m. 

aanwezige kabels en leidingen en  
vanwege slechte 
groeiomstandigheden. Dit volgt uit 
een onjuiste keuzes vanuit het 
verleden. 

   -Graag een lijst publiceren waarom de bomennota niet wordt gehandhaafd en er veel 
en veel minder bomen en struiken worden teruggeplaatst dan er zijn weggehaald. 

 De bomennota wordt als leidraad 
gevolgd. In de bomennota staat 
duidelijk vermeld op welke 
voorwaarden bomen verwijderd 
mogen worden en welke 
gecompenseerd. 

   -Graag antwoord publiceren waarom de bomennota niet wordt gehandhaafd en er 
veel en veel minder bomen en struiken worden teruggeplaatst dan er zijn weggehaald.  

 Het is helaas niet mogelijk om de 
bomen 1 op 1 terug te planten 
doordat er zowel boven de grond 
als ondergronds ruimtegebrek is om 
voldoende grote boomplantgaten te 
maken voor een optimale groei en 
levensduur van de nieuwe boom. 

   -Is de gemeente van plan deze manier van groot onderhoud ook in andere wijken toe 
te passen? Worden die wijken dan ook leeggekapt en krijgen ze daar ook maar een 
paar bomen terug? Krijgen de bewoners daar ook geen antwoord op hun vragen of is 
er geleerd van de ellende in de Kruidenwijk? 

 Elke wijk heeft zijn eigen 
specifieke kenmerken en er wordt 
gehandeld naar omstandigheden. 
Tijdens de bomenwandeling zijn 
vele vragen al beantwoord. Wij 
gaan daarom kort en bondig op uw 
vragen in.  

   Mail   
13 Specerij   Voor het planten van de bomen in de Specerij nr. 24 t/m 29 zou ik graag andere 

bomen zien dan welke gepland. De bomen geven veel overlast m.b.t. verlies 
bladeren, maandenlang ruimen geeft geen bevredigend resultaat. Daarbij is de 
wortelvorming dusdanig dat de bestrating binnen de kortste keren wordt vervormd. 

 Er wordt niet afgeweken van de 
oorspronkelijke keuze.  Deze boom 
past in straatbeeld en is qua 
boomsoort geschikt om hier toe te 
passen. 



 

   6 

 
Nr. Straat Huisnr. Bewonerswens/vraag/opmerking  Actie Reactie 
 Reactie in mailbox 

Kruidenwijk 
    

14. Peperstraat   Vorige week 24 maart waren wij op de inloop middag voor het groot onderhoud 
Kruidenwijk.  

  
   Wij hebben toen een verzoek ingediend voor verplaatsing van de lantaarnpaal in de 

Peperstraat bij nummer 2. Deze lantaarnpaal staat bij de oprit naar enkele garages. 
 Lichtmast blijft staan op de huidige 

plek n.a.v. uw ingediende verzoek. 
   Er is toegezegd dat dit waarschijnlijk wel kon gebeuren en verplaatst kon worden 

naar de overkant van de straat. 
  

   Echter, bij nader inzien lijkt ons dit toch niet zo’n goed idee. We denken dat het dan 
te donker wordt aan onze kant en bij het pad naar het hofje. 
Daarom willen wij ons verzoek intrekken. Wat ons betreft kan de lantaarnpaal blijven 
staan waar hij nu staat. 

  

 
 
 


