Nieuwsbrief

Colofon

Groenvoorzieningen
De aanleg van de groenvoorziening
in Noorderplassen West is merendeels gerealiseerd. Slechts in de
gebieden waar de ontwikkelingen
nog niet afgerond zijn is de groenvoorziening nog niet uitgevoerd.
Wij volgen de komende periode
de ontwikkelingen nauwlettend en
geven in het komend plantseizoen
(november 2014 – april 2015) een
vervolg aan het verder inplanten
van groen.n

Fietspad
Gerrie Knetemanpad
Eind 2013 hebben wij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het aanleggen van een
fietspad naar de Oostvaardersdijk.
De ophoging naar de Oostvaardersdijk wordt in drie à vier fases
uitgevoerd. De realisatie van het
fietspad en de brug naar de Oostvaardersdijk is gepland voor het
najaar 2015.
Langs het Knetemanpad beginnen
wij nog voor de zomervakantie met
de aanleg van een trimparcours
met in totaal twaalf trimtoestellen.
Daarbij wordt ook een Cooperbaan
in het bos uitgezet, zodat de conditie getest kan worden.n

Op de fiets
naar school
De parkeersituatie rond de begintijd van beide scholen rond
Kraaiennest baart ons zorgen. Het
grote aantal auto’s op dat moment
levert vaak een onoverzichtelijke en
daarom vooral voor uw kinderen
gevaarlijke situatie op. Om te zorgen dat de kinderen zich vrij kun-

nen bewegen rondom de scholen
verzoeken wij u vriendelijk om te
kijken of het mogelijk is om vaker
met de fiets uw kind naar school te
brengen.n

Grofvuil
gratis wegbrengen
Naast de ondergrondse inzameldepots bij Grootzeil en Boelijn
wordt vaak afval neergezet. Dit
afval zorgt voor veel rommel,
overlast en onveilige situaties. Deze
ondergrondse inzameldepots zijn
bedoeld voor de aanliggende appartementen. Overige huishoudens
hebben de beschikking over eigen
afvalbakken. Wilt u advies of heeft
u een vraag over het scheiden van
afval? Neem dan gerust contact
met ons op via 14 036 of stuur
een e-mail naar info@almere.nl.
Samen kunnen we zorgen voor een
schone en veilige wijk.
Wij willen u er graag op attenderen
dat u grofvuil gratis bij het recyclingperron kan brengen.

Het recyclingperron ligt aan de
Argonweg 18 in Almere Poort.
Ook kunt u van het recyclingperron gratis een aanhanger gebruiken (tegen betaling van borg) voor
het vervoeren van het grofvuil.
Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om uw grofvuil gratis op
te laten halen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de gemeente
via het Digitaal Loket op www.
almere.nl of via telefoonnummer
14 036.n

Mankementen
in de straat?
Wilt u een mankement van een
stoep of straat in uw buurt melden
dan kunt u een melding hiervan doen via het Digitaal Loket
op www.almere.nl via ‘melding
openbare ruimte’ of via telefoonnummer 14 036. Ook kunt u een
‘melding openbare ruimte’ doen
wanneer het bijvoorbeeld gaat om
een schone leefomgeving, kapotte
straatverlichting, afvaldumpingen
of bijvoorbeeld aanhangers of caravans die al lang ergens geparkeerd
staan.n

Watersportvereniging
Noorderplassen West
Op 9 december 2013 bestond de
WSV Noorderplassen West drie
jaar. Een jonge telg in deze waterrijke wijk. In 2010 is de vereniging
opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers die op zoek waren naar een legale ligplaats voor
hun boot. Dat is aardig gelukt,
er zijn op vijf locaties ligplaatsen:
Octant-Haven, Kroonknoop,
Jakobsstaf Zuid en Noord en BaaiHaven (links en rechts) waar de
leden en passanten gebruik van
kunnen maken.
Verder is het clubhuis, ‘Steiger 70’
aan Boelijn 70 vorig jaar in gebruik
genomen. Dit jaar wordt er voor de
jeugd weer een jaarlijkse ‘Dag op

het water’ georganiseerd, waarbij
iedereen kan kennismaken met
onze vereniging en leren zeilen
onder leiding van deskundigen.
Op zaterdag 23 augustus 2014
vanaf de middag organiseren wij
voor leden, buurtbewoners en
andere belangstellenden de derde
editie van het Octant Muziek Festival, met een keur aan artiesten.
Aan andere activiteiten voor de
zomermaanden wordt momenteel
hard gewerkt.
Wilt u informatie over de Watersport Vereniging Noorderplassen
West en haar activiteiten of lid
worden (dat kan ook zonder een
ligplaats nodig te hebben), mail
dan naar: Bestuur@WSVNPW.nl.
n
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Nieuwe ontwikkelingen
Eind vorig jaar heeft de gemeente een groot gebied van een projectontwikkelaar moeten terugkopen. Dat is onder andere een deel van
het Isla Bonita (het grote eiland) en de Golden Mile (het braakliggende
gebied tussen Boelijn, Kraaiennest en Grootzeil). Door de daarvoor
vereiste investeringen wordt het Isla Bonita voorlopig niet ontwikkeld.

Voor u een nieuwe editie van

In het gebied Golden Mile worden een drietal appartementengebouwen
gerealiseerd en een dubbele rij met ongeveer 60 kavels voor particulier
opdrachtgeverschap (PO). De eerste 28 kavels worden na de zomer op
de markt gebracht. Het gaat om zowel kavels voor woningen in een rij
als geschakelde en vrijstaande bouw. Bijzonder is dat hier vier woonlagen gebouwd mogen worden en tevens detailhandel op de begane grond
toegestaan is. Het groene binnengebied vanaf het Spinnakerplantsoen
loopt in het plan tot aan Kraaiennest, de weg voorlangs de basisscholen.

ontwikkelingen van dit ge-

Bestemmingsplan

Buurttuinen
Actieve bewoners en de schoolleidingen van De Ontdekking en
De Windwijzer hadden een wens
voor het realiseren van school/
buurttuintjes. Het idee bracht veel
enthousiasme en inmiddels zijn
schooltuinen gerealiseerd op het
talud langs de Hoge Wetering. Er
zijn diverse soorten fruitbomen,

bessenstruiken en notenbomen aan
de zijkant van de tuinen geplant.
Er zijn looppaden zijn aangebracht
en het geheel wordt omgeven door
een beukenhaag.
Bent u geïnteresseerd om hieraan
een steentje bij te dragen, dan kunt
u zich melden bij de wijkregisseur
via info@almere.nl, t.a.v. Saskia
Freichmann.n

Juni 2014

Afgelopen januari heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ’Noorderplassen Oost en
West’ vastgesteld. Tegen dit besluit
zijn bij de Raad van State geen beroepschriften ingediend, waardoor
het plan per 1 april 2014 onher-

roepelijk werd. Dit betekent dat het
niet meer aan aanpassing onderhevig is en naar verwachting weer tien
jaar meegaat. Aanpassing van het
bestemmingsplan was noodzakelijk,
omdat het oude bestemmingsplan
‘de Lepelaar’ niet meer was toegesneden op de bestaande situatie

Beeld Golden Mile vanaf Grootzeil

de nieuwsbrief Noorderplassen West. U vindt hier
het laatste nieuws over de
bied. Veel leesplezier!

en de plannen voor de toekomst.
Het nieuwe plan maakt dit nu weer
mogelijk, bijvoorbeeld woningbouw
op sommige locaties, een jachthavenontwikkeling aan de baai, meer
bedrijvigheid in het woongebied
en horeca aan de oostkant van de
plassen.n

Succesvolle verkoopdag
Stopperknoop en Brikzeil

Op zaterdag 17 mei was er in het clubhuis van de Watersport Vereniging een succesvolle verkoopdag voor een drietal projecten. Veel
belangstellenden kwamen zich oriënteren en bij alle projecten werden
opties genomen.

‘Voor Anker’
Kuin Vastgoed bv bracht die dag
de tweede fase van haar project
‘Voor Anker’ op de mark met
wederom elf vrijstaande woningen;
dit keer gesitueerd aan weerszijden
van Brikzeil. Het zijn kavels die
al een tijd op de markt zijn. Het
project krijgt echter de uitstraling dat past bij dat van de andere
particuliere woningen in de straat.
Er is namelijk een keuze uit zes, in
architectuur verschillende, woningtypes. De makelaars voor dit
project zijn van Westrhenen en de
4 Linden (www.vanwestrhenen.nl
en www.de4linden.nl).

Appartementen aan Katrol

‘Hollandse Haven’
Daarnaast is ook de verkoop
gestart van twee projecten van
Bouwbedrijf Lichtenberg onder de
naam ‘Hollandse Haven’ in de hofjes Schootsteek en Timmersteek.
Aan Schootsteek worden de vier
resterende woningen, alle volgens
het Piet Boon-concept, aangeboden om het hofje als een eenheid
af te bouwen. Aan Timmersteek
worden 21 woningen in vijf woningtypen verkocht, vrijstaand en
twee-onder-een–kap. Beide hofjes
krijgen een witte uitstraling met
elementen van hout en zink. De
verkoop is in handen van Van der
Linden Makelaardij.

Als derde project hebben we aan
Stopperknoop, aan de Oostvaardersdijk, drie kavels herverkaveld
in vier kavels van rond de 160 m²
(bouwen in de rij). Deze kavels
hebben op de verdieping prachtig
vrij uitzicht op het Markermeer
met in de verte Amsterdam. Aan
Brikzeil zijn vier grote kavels
herverkaveld naar twaalf kavels
met een gewilde afmeting van
ongeveer 400 m² voor vrijstaande
bouw. Deze laatste kavels hebben
tuin gesitueerd op het noordwesten
en het zuidoosten en liggen allen
aan bosstroken. Daarnaast werden
natuurlijk ook de bestaande kavels
onder de aandacht gebracht die
een brede diversiteit aan grootte,
oriëntatie en omgevingskwaliteit
bieden.n

Bouwactiviteiten
In juli begint de bouw van het appartementencomplex aan Katrol
aan de havenkom. Het complex
bestaat uit twee blokken van resp.
achttien en tweeëntwintig huurwoningen in vijf en zes lagen en is
een herhaling van projecten in de
Stripheldenbuurt (Almere Buiten)
en het Homeruskwartier (Almere
Poort). De bouwtijd is ongeveer
een jaar en de opdrachtgever is
woningcorporatie De Alliantie.
Aan de waterzijde wordt een talud
tegen de bergingen aangebracht,
waardoor een soort ligweide op het
zuiden ontstaat. Langs de waterkant wordt de openbare kade (voetgangersgebied) doorgetrokken en
wordt een bijzondere recreatieplek
laag aan het water gemaakt. Zo kan
rondom de havenkom gewandeld
en gerecreëerd worden.

Hooglanders, landgeiten en
schapen

Aan Bezaan is het eerste project
van Kuin in aanbouw en wordt
rond oktober dit jaar opgeleverd.
De gracht, vanuit de havenkom,
wordt hier voorlangs doorgetrokken met ‘zachte’ natuurlijke oevers,
anders dus dan de aanwezige
gracht. Een voetgangersbrug wordt
in de eerste helft van het volgende
jaar gebouwd en verbindt de oever
met Platte Knoop. Verder is het
de bedoeling dat een windmolentje water uit de gracht in de beek
pompt. Zo ontstaat een circulatie
in het waterstelsel, waardoor een
goede waterkwaliteit wordt bevordert. De beek loopt onder andere
langs Topzeil en Latijnzeil en
stroomt uit in de Hoge Wetering.n

worden en dan een gevaar zijn voor
de recreanten.
Om dit te voorkomen verzoeken we
u om de dieren niet te voeren en de
instructies op de informatie borden
op te volgen. Op deze manier
kunnen we samen van de dieren
genieten en helpen we de natuur
om deze op een ecologische manier
te beheren.

‘Voor Anker’ in aanbouw aan Bezaan

Werkzaamheden in uitvoering
tussen de havenkom en Oostvaardersdijk
In het afgelopen jaar zijn weer grote delen van het openbaar gebied in
de wijk afgewerkt. Doordat nog niet alle kavels bebouwd zijn, is het niet
mogelijk om alle straten definitief in te richten. In de komende maanden worden er nog wel een aantal punten opgepakt, onder andere het
verhoogde kruisingsvlak bij Haaksteek en Boelijn en het herstraten van
Haaksteek.

Tussen Grootzeil, bosgebied,
havenkom en busbaan
Delen van openbaar gebied aan
Bonnet en Latijnzeil zijn definitief
afgewerkt. Daar waar de kavels
nog in verkoop zijn en/of braak
liggen kan de afwerking nog niet
plaatsvinden. De woningen van
Bouwbedrijf Kuin bv aan Bezaan
zijn in aanbouw. Voorafgaand aan
de oplevering streven wij er naar
om het openbaar gebied definitief
af te werken. Dit is afhankelijk van
de voortgang in de bouw, de werkzaamheden van de nutsbedrijven
en het graven van de watergang
voorlangs deze woningen.

De voorbereidingen voor de
realisatie van de watergang zijn
al begonnen. De watergang krijgt
een diepte van circa 1,25 m met
natuurvriendelijke oevers. De
uitvoering staat gepland voor de
tweede helft van 2014. Tussen het
oude en het nieuwe deel van deze
watergang ter hoogte van de Platte
Knoop komt in de toekomst een
voetgangersbrug.

Radareiland
In het najaar van 2014 is de definitieve inrichting van het eiland
gepland. Afhankelijk van de
woningbouw op het eiland bepalen

wij wanneer de grond woonrijp gemaakt wordt. De bewoners worden
te zijner tijd geïnformeerd over de
werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woning tijdens deze
werkzaamheden.

Speelplekken
In het voorjaar wordt een speelplek
in de Oogsplits gemaakt. Bij de
speelplek komt tevens een bankje
en een prullenbak. Wij plaatsen
binnenkort bij de overige speelplekken ook nog prullenbakken,
die ontbreken tot op heden.n

Het inzetten van Schotse hooglanders en Nederlandse landgeiten
voor het begrazen van Isla Bonita is met een jaar verlengd. Afgelopen
maanden zijn er waarschijnlijk zo rond de negen kalfjes geboren. We
weten dit pas zeker, wanneer de koeien hun jongen uit het riet halen en
meenemen op hun zwerftocht door het gebied. De koeien verstoppen
hun kalveren de eerste zes weken in het dichte riet.
Rond de zomer krijgen de Soay
schapen, die in de landschapszone
tussen de Hogering en de Noorderplassen grazen, gezelschap van
enkele Schotse hooglanders. Het
is een ras dat mogelijk rechtstreeks
van de oeros afstamt, maar zich
extra heeft aangepast aan het ruwe
klimaat van de Schotse hooglanden. Dit rund kan daardoor altijd
buiten blijven en is bestand tegen
voedselarme omstandigheden.
Dit maakt de Schotse hooglander
uitermate geschikt als grazer in
natuurgebieden. Hij eet naast gras
en kruiden ook erg graag riet. De
hooglander heeft een vriendelijk
karakter, waardoor het dier voor
de recreant niet gevaarlijk is. Wel
moet men altijd voorzichtig omgaan met deze half-wilde dieren,
met name als er kalveren zijn.

Er is een strenge selectie uitgevoerd op de dieren op gedrag naar
publiek en zelfredzaamheid van de
dieren die in de gebieden lopen.
De dieren worden het gehele jaar
door regelmatig gecontroleerd door
de beheerders van de natuur- en
begrazingsgebieden en grijpen in
wanneer dit nodig is. Ook wordt er
gecontroleerd op de hoeveelheid
voedsel in het gebied en als er te
weinig voedsel aanwezig is worden
de dieren bijgevoerd.n

‘De koeien zien er weliswaar schattig uit, maar voeren is letterlijk
levensgevaarlijk. We waarschuwen
niet voor niets met borden om op
afstand te blijven, niet te voeren en
niet te aaien’. ‘Het zijn toch wilde
beesten met heel grote horens’,
zegt Harm Slagter, toezichthouder
tijdelijke natuurterreinen.
Als de hooglanders worden gevoerd, raken ze gewend aan mensen en gaan ze schooien. Dat kan
zelfs leiden tot ongewenst gedrag
en een aanval als ze niets krijgen.
Een hooglander kan een mens
ernstige verwondingen toebrengen
en hem of haar zelfs doden. Als
mensen blijven voeren en de dieren
ongewenst gedrag blijven vertonen
moeten runderen worden afgemaakt, omdat ze te opdringerig
Miriam van der Laan

