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Na een lang voortraject met inspraak en georganiseerde bijeenkomsten zijn de werkzaamheden aan de 
Meridiaan eind vorig jaar gestart. De firma Scholman voert de werkzaamheden uit. Deze lopen goed volgens 
planning.

Eind maart zijn de groot onderhouds
werkzaamheden met betrekking tot 
het groen tijdelijk gestopt in verband 
met het broedseizoen. Wel verzorgt deze 
aannemer het dagelijks onderhoud, zoals 
maai en snoeiwerkzaamheden. In het 
najaar worden de overige werk zaamheden 
als aanplant van de nieuwe bomen in 
het gehele gebied en de laatste kap van 
de bomen aan de zuidzijde hervat.

NIEUWE SPEELPLEK GERARD MONNINKPAD

Omdat de bestaande speeltoestellen 
waren verouderd was er geen 
mogelijkheid meer om deze te 
verplaatsen naar één centrale plek. 
Daarom is de keuze gemaakt een 
nieuwe speelplek aan te leggen met 
speeltoestellen van gelijke functie als 
de oude toestellen. Inmiddels zijn de 
oude toestellen verwijderd en wordt 

de nieuwe speelplaats al volop 
gebruikt. We gaan nog een hekje 
plaatsen rondom de speelplaats waar 
tegen in het najaar een groene haag 
wordt aangeplant. Tevens plaatsen we 
nog twee bankjes met één prullenbak. 
De nieuwe speelplek is met veel 
enthousiasme ontvangen. 

PLANNING

1. Regulier beheer lopende het project tot einde 2019
2. De paden vervangen bij Monuta zomer 2018
3. Grondwerk voor buitenplaats september 2018
4. Resterend kapwerk zuidzijde langs paletlaan najaar 2018
5. Inplanten bomen noord en zuid najaar 2018
6. Overig plantwerk voorjaar 2019
7. Vervangen asfaltpaden Derkinderenpad 2e kwartaal 2019
8. Optimaliseren openbare verlichting 1e kwartaal 2019
9. Onderhoudswerkzaamheden bruggen medio 2019

Naast de groenwerkzaamheden 
vernieuwt de gemeente de komende 
periode tot eind 2019 de slechte paden 
en wordt onderhoud gepleegd aan 
diverse bruggen binnen het gebied. 
Tot slot wordt nog een optimalisering 
uitgevoerd aan de openbare verlichting 
in het gebied. 

Deze nieuwsbrief geeft een impressie 
van de tot nu toe uitgevoerde 
werkzaamheden en hetgeen er nog 
zal worden uitgevoerd de komende 
periode. 

Namens het projectteam,
Reinier van der Leden, Projectmanager 

OP TE KNAPPEN PADEN

We gaan ook een aantal wandel
paden opknappen zoals de locatie 
achter Monuta. Hier wordt gekozen 
voor asfalt omdat de bomen hier 
niet of nauwelijks dichtbij het pad 
staan. Daarom is geen kans op wor
telopdruk en hebben deze paden 
een langere levensduur. Het 
Derkinderenpad wordt medio 2019 
opgeknapt. Hier vervangen we het 
asfalt door beton omdat dit op deze 
locatie een duurzame oplossing is. 

HET PRIEELTJE

Het prieeltje en het gebied erom
heen wordt opgeknapt. Het tegelpad 
gaan we verlengen. Verder gaan we 
in het voorjaar van 2019 de rozen
struiken en hagen vervangen door 
nieuwe rozenstruiken. Tevens komt 
er een tegelpad aan de achterzijde 
voor betere bereikbaarheid.  

VISSTEIGER ALBASTSTRAAT

De aansluiting van het Meridiaan
pad op de vissteiger is beter toegan
kelijk gemaakt. Het betonpad was 
namelijk behoorlijk verzakt. Door 
het aanbrengen van een overgangs
constructie en het op hoogte 
brengen van het pad over een lengte 
van 75 meter, is de situatie weer 
verbeterd. Het pad kan ter plaatse 
van de aansluiting nu niet meer 
verzakken. Rolstoelgebruikers 
kunnen nu ook gebruik maken van 
de vissteiger. 

APP VAN AANNEMER 
JOS SCHOLMAN 

De aannemer van de Meridiaan die 
het werkt uitvoert, Jos Scholman 
heeft een speciale app ontwikkeld. 
Hierin kunt u onder andere infor
matie over het project vinden en 
vragen stellen. De app is beschik
baar voor Android en iPhone en 
heet “JSwerk in uitvoering” 
(Android) / JS App (iPhone). 



DAGENWEG

ONDERHOUD AAN BRUGGEN

De grote bomen (abelen) die aan 
de Dagenweg stonden zijn in de 
afgelopen winterperiode verwijderd. 
Een aantal jaren geleden hebben we 
al nieuwe beuken aangeplant, 
omdat destijds al bekend was dat de 
abelen zouden verdwijnen. De reeds 
aangeplante beuken hebben nu de 
ruimte en krijgen voldoende licht 
om zich sneller en beter te 
ontwikkelen. 

De slijtlaag op de bruggen worden 
hersteld. De betonnen kunstwerken 
zullen worden gereinigd.
Daarna krijgt het stalen leuning
werk een nieuwe verf coating. 
Op het beton wordt het schilder
werk opnieuw aangebracht.
Van de houtenbruggen worden de 
kwetsbare onderdelen hersteld. Het 
dek en leuningwerk worden waar 
nodig vervangen. 

Tussen het Pirellipad en het Maurice Garinpad ligt de Buitenplaats. Samen 
met bewoners rondom de Vrijdagstraat (Seizoenenbuurt) hebben we een mooi 
nieuw inrichtingsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op almere.nl/meridiaan.  

Langs het wandelpad komt een duurzaam bos. Op een ander stuk leggen we 
een waterpoel aan, waar we fruitbomen bij planten. We hopen dat we hiermee 
een plek creëren die aantrekkelijk is voor ijsvogels. Tenslotte zaaien we een 
bloemrijk grasmengsel in. Dat maaien we slechts twee keer per jaar. Zo 
ontstaat een mooi afwisselend gebied met een grote biodiversiteit. De planning 
is dat we eind dit jaar beginnen met de aanleg. We verwachten omstreeks 
medio maart 2019 de werkzaamheden af te ronden. 

GROTE BIODIVERSITEIT OP DE BUITENPLAATS

VERLICHTING 

We gaan in de Meridiaan de openbare verlichting verbeteren. In de bestaande 
lantaarnpalen plaatsen we LEDlampen. Dit bespaart veel energie. Daarnaast 
gaan LEDlampen een stuk langer mee. 
Op het kruispunt DecemberpadKalenderweg plaatsen we een extra 
lantaarnpaal, zodat het verkeer vanaf de Kalenderweg fietsers beter ziet 
aankomen. 

De verbinding tussen de Lotusbloemweg en de Ivoorstraat (over de 
Jasmijnbrug) is momenteel onverlicht. We plaatsen hier extra lantaarnpalen. 
Dat zorgt ervoor dat het pad langs de Lage Vaart verlicht is vanaf de 
Stripheldenbuurt tot aan de Buitenhoutsedreef. Op de Jasmijnbrug schijnt het 
licht zo weinig mogelijk het water in. Dit doen we om de vleermuizen niet te 
hinderen. 

DECEMBERPAD 

Langs het Decemberpad zijn de 
abelen inmiddels ook verwijderd. 
Een enkele boomstam is blijven 
staan (zie onderstaande foto). De 
reden dat deze stammen zijn blijven 
staan is, dat hier verblijfplaatsen zijn 
aangetroffen van broedende vogels. 
Deze bomen worden na het broed
seizoen gekapt. De voormalige rijen 
abelen worden vervangen door de 
Noorse esdoorn. De keuze voor de 
Noorse esdoorn is tot stand 
gekomen door middel van een 
enquête die begin maart is 
gehouden. 

MOUTMOLENPAD 

In het najaar worden aan het 
Moutmolenpad lindes aangeplant. 
Uit de enquête voor de boomkeuze 
aan het Decemberpad kwam de 
linde als tweede keuze naar voren. 
Omdat het verplanten van een 
aantal beuken binnen de Meridiaan 
niet mogelijk was hebben we voor 
deze oplossing gekozen. 

Er is in maart jl. een dam aangelegd 
naar het eiland. Door deze extra 
verbinding is het eiland nu beter 
toegankelijk voor onderhouds verkeer 
en recreatie. Verder heeft het eiland 
een meer open structuur gekregen en 
zijn zandpaden aangelegd. Je kunt nu 
beter van buiten naar binnen kijken 
(zogenaamde ramen en deuren). 
Dit is ook bevorderlijk voor de 
veiligheid. 

WERKZAAMHEDEN AAN HET EILAND 


