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Geachte heer, mevrouw, 

 

Binnen enkele weken beginnen we met de werkzaamheden in de Meridiaan. Met 

deze brief informeren wij u wat wij gaan doen om de kwaliteit van het park de 

komende jaren te gaan verbeteren. 

Huidige stand van zaken  

De afgelopen periode is het aanbestedingstraject afgerond voor de groen-

werkzaamheden, die binnen het gebied gaan plaatsvinden. Hiervoor heeft 

uitvoerend aannemer Jos Scholman inmiddels opdracht gekregen. Daarnaast zijn er 

binnen het gebied diverse projectborden geplaatst en is de aannemer gestart met de 

voorbereidingen op de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden. 

Planning 

Groen 

Het is gebruikelijk, dat werkzaamheden als verwijderen en/of aanplanten van groen 

worden uitgevoerd binnen een zogenoemd plantseizoen. Een plantseizoen loopt 

ongeveer vanaf oktober tot maart. 

 

We beginnen eerst met het deels verwijderen van de bomen in het noordelijk deel 

van het park. Het gaat dan om de zone tussen de Kalenderweg en het Maurice 

Garinpad. Het verwijderen van bomen is noodzakelijk en kan niet worden 

voorkomen. Sommige bomen moeten weg omdat ze de veiligheid in het geding 

brengen. Waar bomen dicht bij elkaar staan is het nodig om te ‘dunnen’: hier halen 

we tussendoor bomen weg zodat de bomen die blijven staan voldoende ruimte 

krijgen om door te groeien. Deze werkzaamheden beginnen half december en lopen 

door tot eind februari 2018. 

 

Naast deze werkzaamheden heeft de aannemer opdracht gekregen om de komende 

2,5 jaar het groenonderhoud op zich te nemen. Denk hierbij aan opsnoeien van 

bomen en het maaibeheer. Dit zal begin volgend jaar vanaf maart gaan gebeuren.  

In het plantseizoen van 2018-2019 gaan de noodzakelijk te verwijderen bomen aan 

de zuidzijde tussen de spoorlijn en de Lage Vaart weg. Ook hier worden de bossen 

gedund. In deze periode gaat we de nieuwe beplanting aan de noordzijde van de 

spoorlijn aanbrengen. 

In het najaar van 2019 ronden we het groenwerk af met het aanbrengen van de 

laatste beplanting ten zuiden van de spoorlijn. 
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Onderhoud  van de paden 

Binnen het gebied zijn alle wandel- en fietspaden de afgelopen periode 

geïnventariseerd om te controleren waar het noodzakelijk is om de paden te 

herstellen. We gaan hier in het 2
e
 kwartaal van 2018 aan het werk. De paden aan de 

zuidzijde van de Evenaar zijn in het tweede kwartaal van 2019 aan de beurt. Het 

streven is, om de paden zoveel mogelijk om te vormen van asfalt naar beton. Dit 

doen we, omdat het asfalt sneller kapot gaat door wortelopdruk van bomen. 

Betonpaden gaan dan ook langer mee en hebben minder onderhoud nodig. 

Bruggen 

Ook zijn de bruggen rondom het park geïnventariseerd op kwaliteit en veiligheid. 

Om ervoor te zorgen dat de bruggen veilig blijven en minder onderhoud nodig 

hebben, zullen diverse bruggen in het najaar van 2018 een opknapbeurt krijgen.  

Spelen 

Aan het einde van het Derkinderenpad (zijde Lage Vaart) worden de speeltoestellen 

samengebracht tot één speelplaats. Bestaande toestellen zijn geïnspecteerd waaruit is 

gebleken dat het niet verstandig is om deze op een nieuwe plek te hergebruiken. Dit 

komt, doordat de toestellen verouderd zijn en niet zo lang meer mee kunnen. 

Uiteindelijk zal de nieuwe locatie dan ook worden ingericht met nieuwe toestellen. 

De nieuwe toestellen, die teruggeplaatst worden zijn nagenoeg hetzelfde, als de 

bestaande toestellen.  

Verwachting is, dat de speelplaats voor de zomer van 2018 wordt ingericht. Het 

speeltoestel bij het kinderdagverblijf blijft zoals dit is afgesproken gewoon op zijn 

plek staan. 

Vragen? 

Meer informatie over de Kwaliteitsimpuls Meridiaan kunt u vinden via 

www.almere.nl/meridiaan. Heeft u nog vragen, mailt u dan naar 

meridiaan@almere.nl en vermeld het kenmerk van deze brief. U kunt ook bellen 

naar telefoonnummer 14 036 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Reinier van der Leden 

Projectmanager “Kwaliteitsimpuls Meridiaan” 
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