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Thematafel Groen
Wat wil je versterken? Waar word je blij van (kansen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsbos Pampus hout is top. Niet inkrimpen op de zuidelijke strook. Deze groene
strook is waardevol voor nu en straks als de polder vol is
Cascadepark/Pampushout zijn goede plekken
Meer initiatief bij bewoners laten
Mooi park Cascade Veel groen &ruimte voor de jeugd
Benoemen van type bomen (bijv. hazelnoten, walnoten, etc)
Variatie zomer en winter
Eetbare bomen en struiken
Er zijn enkele aardige groene plekken/plantsoenen: J. Loderoute, Freyplantsoen,
boemntuin busbaan, Stanleystraat, struiken einde Cascadepark
Bos behouden
Cascadepark groengehalte t/o bebouwing
Cupidohof
Behouden van groen
Almere Poort is een “jonge wijk” veel kinderen mogelijkheid om buiten te spelen

Waar erger je je aan (knelpunten)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer structuur, niet afgraven en dan vieze grond aanvoeren met ‘zevenblad’! Daarna
met grof materieel als tractoren door pas ingezaaid gras rijden!
Bebouwing in het Cascadepark
Onderhoud van het groen is onvoldoende (omgeving Lokistraat, door onduidelijkheid
in eigendomsgrenzen)
Niet aangelijnde honden in het Cascadepark, waar is de handhaving daarop?
Te grote scheiding in Columbus door de busbaan
Gebrek aan diversiteit
Gebrek aan vogels
Kap van spontaan gegroeide wilgen
Privetuinen
Cascadepark
Waterkwaliteit is troebel
Paaltjes die bij bomen blijven staan op verkeerde plekken
Project huurwoningen wordt netjes qua groen opgeleverd, bij de koopwoningen
maar zelf regelen
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•
•
•
•
•
•

Dat alles maar wordt gemaaid, niet maaien geeft veel meer bloemen, vlinders,
insecten en vogels
Wijzigen van plannen… Stedelijke karakter van Poort? Mooi plan verkocht uiteindelijk
een ander plaatje
Weinig plekken waar je mensen ziet spelen of buiten zitten
Kappen van bos
Geplande projecten in het bos pampushout
Hoe bewoners omgaan met fruitbomen

Aan welke oplossingsrichtingen denk je? (o.a quick wins)
•
•
•
•

Nu planten is straks genieten! Ook al loopt de bouw uit, de bomen kunnen vast
geplant
Fruitbomen : communicatie naar bewoners wanneer mag je een appel plukken en
hoe
Een fontein in de nieuwe vijver van het Cascadepark op zonne-energie betaalt en
geschonken door Van Wijnen
Bos behouden (Pampus); houdt het originele plan, kleinschalige bebouwing namelijk
boswoningen

Hoe kunnen we dit samen oppakken/organiseren?
•
•
•
•
•
•

Elders gaan kijken hoe het ook kan, bijvoorbeeld Koningin Maximapark in Utrecht
Ludiek communiceren
Echt luisteren naar bewoners
Bewoners geven tips dmv brainstorm sessies
Nog meer mensen erbij betrekken, duidelijkheid over financiele middelen
Gemeente houdt informatiemoment ter plekke (avond/middag) : dus bij het bos
(Pampushout)

Thema’s die verder aan de groentafel zijn besproken:
1. Pampushout
Veel bewoners aan de groentafel kwamen uit het deel dat aan de Godendreef ligt (dus
Columbuskwartier en Homeruskwartier). Deze mensen willen graag dat het Pampushout het
boskarakter behoudt ook bij de verdere doorontwikkeling. Zij herkennen de stedelijkheid
van Almere Poort niet in hoe zij de wijk op dit moment beleven. De wijk is volgens ruim
opgezet met hier en daar groen en zij zien het bos van Pampushout een mooie uitvalbasis
voor een andere groenbeleving. Als er gebouwd gaat worden dan liefst het oorspronkelijke
aantal woningen om het huidige karakter te behouden.
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2. Cascadepark
Het park van Almere Poort, dat zou nog meer kunnen brengen maar het concept van
mensen maken het park vinden zij nog steeds een goede insteek. Niet zo blij worden ze van
de bebouwingsmogelijkheden, al verschilden daar aan de tafel nog wel de mening over
omdat er een bewoner van Cascadepark (Achillesveld) meepraatte. Zorg wel voor lucht en
ruimte in het park. Het park wordt als sociale ontmoetingsplek zeker gewaardeerd.
3. Aantrekkelijk groen
Hoe kunnen we de wijken in de Almere Poort aantrekkelijker maken door na te denken over
variatie in groen. Nadrukkelijk kwamen de fuitbomen en de benutting van fruitbomen aan
bod. Maar ook hoe kunnen we de wijken die in aanbouw zijn eerder aantrekkelijker maken
door groenaanleg te versnellen op slimme locaties (uitleg over de bouwproces van
bouwrijpmaken-bouwen-terreinafwerking civiel-terrein afwerking groen ook aan de orde
geweest, waarbij desinvestering door verandering van dit proces op de loer ligt)
4. Geef duidelijkheid en communiceer
Duidelijkheid over van wie is het groen en wie doet wat in het groen is zeker gewenst. Er
blijken hagen op priveterrein te zijn geplaatst waardoor bewoners denken dat de gemeente
deze gaan onderdhouden. Daarnaast is mandeligheid in relatie tot openbaarheid van de
ruimte ook vaak een bron voor onduidelijkheid wie nu aan zet is over het onderhoud en
beheer. Daarnaast communiceer over het (onderhoud van) groen en hoe je het als
bewoners kunt gebruiken. Over de huidige inrichting kan veel meer een verhaal worden
vertelt. Dit doen we als gemeente volgens de bewoners te weinig.

PoortPlatform | terugkoppeling thematafels

3

