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Uitvoering Stadstuinen 
in Almere Poort van start

Komt u slapen bij de schapen? 

De Schoonebeeker schaapskudde komt op maandag 22 mei weer gezellig logeren in het 
Cascadepark in Almere Poort. In maart vertrok de kudde vanuit Barneveld naar Almere. 
De kudde bestaan uit 200 schapen, 150 lammetjes, een bordercollie en natuurlijk de 
schaapsherder.  De komende maanden  zorgen de Schoonebeeker heideschapen voor 
de begrazing op verschillende stukken grond in Almere Haven en Noorderplassen.  Net 
als andere jaren kortwieken de schapen ook weer de beruchte berenklauw.

Met Stadstuinen Poort maakt 
Almere het stadsdeel Almere 
Poort af, op een bijzondere 
manier! Het gebied betreft het 
deels nog onbebouwde ooste-
lijke gedeelte van Almere Poort 
inclusief Olympiakwartier West. 
Hier ontwikkelt Almere een 
groen woongebied voor ruim 
3500 woningen. Stadstuinen is 
in Almere het eerste gebied dat 
wordt ontwikkeld volgens de prin-
cipes van Growing Green Cities. 

Nu de ontwikkeling van de deel-
gebieden Olympiakwartier West 

en Oost in gang is gezet heeft de 
gemeente bewoners en geïnteres-
seerden tijdens de inloopbijeen-
komst van 4 april geïnformeerd 
over de voortgang van Almere 
Poort Stadstuinen. 

Wilt u meer weten over 
Stadstuinen, de vier deelgebieden 
Olympiakwartier West en Oost en 
Europakwartier Oost I en II? 

Blijf op de hoogte via www.almere-
poort.nl/stadstuinen-poort-oost.

Op dinsdag 18 april is er een informatiebijeenkomst 
in de Sterrenschool De Ruimte aan het Nimfenplein 1 
over de inpassing van een vrijliggend fietspad aan de 
Achillesstraat, de voortgang van het proces en de globale 
planning. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het 
proces toegelicht om samen met bewoners van Almere 
Poort tot een ontwerp te komen voor de inpassing van 
het vrijliggend fietspad. 

Informatiebijeenkomst Achillesstraat 

Vrijliggend fietspad 
Achillesstraat
Na de uitkomst van meerdere onder-
zoeken en gesprekken met omwo-
nenden over de veiligheid op de 
Achillesstraat, heeft de gemeente 
eind 2016 besloten een vrijliggend 
fietspad te realiseren langs de 
Achillesstraat en Duitslandstraat. 
Dit betekent een herinrichting van 
de bestaande situatie op verschil-
lende delen van de hoofdfietsroute 
(Homeruskwartier, Cascadepark en 
Europakwartier). 

Op de avond zijn er twee mogelijkhe-
den om de presentatie bij te wonen 
(programma is gelijk): 
van 19.00 tot 20.00 uur - (inloop vanaf 
18.45 uur) of van 20.00 tot 21.00 uur 
- (inloop vanaf 19.45 uur). 

Meedenken
Kunt u niet bij de informatiebij-
eenkomst zijn, maar wilt u ook 
meedenken over de Achillesstraat? 
Geef u dan op via www.almere.nl/
contactformulier onder vermelding 
van ‘Achillesstraat’.   

Slapen in het Cascadepark
Bewoners mogen meelopen met de 
schaapskudde en op maandag 22 mei 
ook een nachtje samen met de scha-
pen logeren in het Cascadepark.  De 
volgende dag vertrekken de schapen, 
de schaapsherder en hun hond in de 
loop van de ochtend weer. 

Biodiversiteit
Door deze manier van werken worden 
sommige plekken verschraald en 
andere juist verrijkt. Het resultaat 
is een gevarieerd terrein met een 
grotere biodiversiteit. Het inzetten 
van machines wordt zo overbodig. 
De schapen zijn al etende bezig 

met groenbeheer. Overdag wordt 
de kudde een aantal uren gehoed 
door de herder met de hond. De 
overige tijd staan de schapen in een 
(nacht)raster, waar ze uitrusten en 
herkauwen. Volg de schaapskudde 
op Facebook: www.facebook.com/
schaapskuddealmere 


