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Nieuws uit Almere Poort

almere-poort.nl

Pampushout Zuid wordt stadsbos

“We beginnen bewust met de werk-
zaamheden in de zomer, zodat 
er zo min mogelijk schade wordt 
veroorzaakt aan de natuur, de die-

ren en de grond”, legt beheerder 
Rob Timmerman van Het Flevo-
landschap uit. “Zeker in het najaar 
zijn de paden in een periode van 

(zware) regenval minder toegan-
kelijk. Door nu al aan de slag te 
gaan proberen we de overlast voor 
wandelaars op deze manier zoveel 
mogelijk te beperken.” 

Werkzaamheden
De komende twee jaar vinden er 
verschillende werkzaamheden 
plaats. “Er wordt gedund, dat zijn 
werkzaamheden die we eens in de 
vijf, zes jaar in elk bosgebied doen. 
Hierdoor kunnen kansrijke bomen 
verder groeien, er meer broedmo-

gelijkheden voor vogels en andere 
dieren komen en dat het herplanten 
van andersoortige bomen mogelijk 
wordt. Zo ontstaat er een gevari-
eerder bos.” Ook worden er paden 
aangelegd, een grote poel gegraven 
én een verbinding gemaakt met 
het Cascadepark. In het hart van 
dit stadsbos komt een locatie voor 
horeca, ontmoetings- en startplek 
voor wandelingen en fietstochten 
door Pampushout Zuid. De verwach-
ting is dat de werkzaamheden in de 
zomer van 2018 klaar zijn. 

Groene long 
De Pampushout is de groene long 
in het zuidwesten van Almere, 
bij Almere Poort, Literatuurwijk, 
Muziekwijk, Kruidenwijk en de 
Noorderplassen. Het is een gevari-
eerd natuurgebied met ruimte voor 
mens en dier. Om energie op te doen. 
Om energie kwijt te raken. Het bos 
bestaat uit twee delen: Pampushout 
Noord nabij de Noorderplassen en 
Pampushout Zuid nabij Almere Poort.
 

 flevo-landschap.nl 

Het Flevo-landschap ontwikkelt de komende jaren 
Pampushout Zuid tot een volwassen stadsbos met veel 
variatie in bomen en struiken. De werkzaamheden zijn 
inmiddels begonnen. Er komen kronkelige wandelpaden 
en laanbomen die de verschillende paden en wegen 
met elkaar verbinden. Vanuit een centraal plein kunnen 
activiteiten zoals wandelingen en fietstochten starten. 

Duurzame supermarkt 
Naast het bijzonder brede assortiment 
is de winkel ook duurzaam. Dit ziet men 
terug in het gehele gebouw. Zo heeft 
de supermarkt een groen dak, dat 
goed is voor het opvangen van water 
en het filteren van CO² uit de lucht. Ook 

de gebruikte materialen waarmee de 
supermarkt is gebouwd zijn met zorg 
en aandacht voor het milieu uitgezocht. 
De warmte van de koelingen wordt 
hergebruikt voor het verwarmen van 
het gebouw en er wordt alleen maar 
gebruik gemaakt van led-verlichting.

Nieuwe supermarkt in 
Columbuskwartier

Begin deze zomer is de nieuwe Albert Heijn in Columbuskwartier in aan-
wezigheid van Mark Pol, wethouder Economische ontwikkeling geopend. 
De supermarkt is een mooie toevoeging aan het aanbod van winkels in 
dit gedeelte van Almere Poort. De winkel heeft de nieuwste Albert Heijn 
uitstraling om zo de ultieme winkelbeleving te creëren voor de klant. 

Nieuwsbrief
uit Poort?
Wilt u op de hoogte blij-
ven van de laatste ontwik-
kelingen in Almere Poort? 
U kunt zich dan inschrijven 
voor de bewonersnieuws-
brief van Almere Poort via 
poort.almere.nl/nieuwsbrief

Begin dit jaar heeft de gemeente 
Almere met de prijsvraag ‘Bevrijd 
Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’ 
iedereen uitgenodigd om ideeën voor 
een Tiny House in te dienen. Daarop 
zijn maar liefst 245 inzendingen 
binnen gekomen uit het hele land. 
Inmiddels zijn er 25 winnaars gekozen 
die hun Tiny House kunnen realiseren 
op een locatie in Almere Poort. Dit 
vormt het hart van de BouwEXPO 
2016-2017 waar de Tiny Houses voor 
iedereen te bezichtigen zullen zijn. 

Tiny Housing Match lijst 
Sommige winnaars willen voor zich-
zelf bouwen, anderen zoeken een 
huurder of koper voor wie zij hun 
plan willen uitwerken. Zij komen 
graag met u in contact. Dus bent u 
op zoek naar compacte en unieke 
woonruimte? Kijk dan op www.
bouwexpo-tinyhousing.nl voor de 
Tiny Housing Match lijst. Deze lijst 
bevat een overzicht van Tiny House 
ontwerpen die nog op zoek zijn naar 
een huurder of koper. 

Helaas kunnen er met een prijsvraag 
maar een paar winnaars zijn. Maar 
eigenlijk zijn alle inzendingen uniek 
en bijzonder. Almere ziet dan ook 
graag dat ook de ‘niet winnende 
ontwerpen’ gerealiseerd worden. 
Daarom hebben we deze initiatieven 
– die ook nog op zoek zijn naar een 
bouwlocatie – ook opgenomen in 
de Tiny Housing Match lijst.  Neem 
contact op met de diverse aanbieders 
en wie weet woont u straks in zo’n 
leuk klein huisje op nog een van de 
beschikbare kavels in Almere of 
elders in het land!

 Bouwexpo-tinyhousing.nl  

Vindt uw Tiny Housing Match 


