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De voorbereidingen van het 

project zijn bijna afgerond. De 

uitvoering begint. 

Stand van zaken 

De concept contractstukken voor de 

uitvoering zijn gereed en gecontroleerd. 

De laatste opmerkingen worden nu 

verwerkt en daarna worden de stukken 

aan aannemers aangeboden voor een 

prijsaanbieding. De uitvoering begint na 

de voorjaarsvakantie, begin mei 2017. 

 

Bomen 

De kapvergunning voor het kappen van 

15 bomen is verleend. Om te 

voorkomen dat vogels hun nest bouwen 

in de te kappen bomen, worden de 

bomen zo snel mogelijk gekapt. De kap 

staat gepland voor week 11 of 12.  

De twee iepen Morton “Glossy” bij de 

ondergrondse containers worden op 

korte termijn verplaatst naar de berm 

tussen de Overmeerseweg en de 

Slotlaan. 

De nieuwe bomen worden aan het 

einde van het project, medio november 

2017, aangeplant. In de vorige 

nieuwsbrief is al aangekondigd dat we 

het soort bomen graag kiezen in 

samenspraak met u. Onze 

groenbeheerder en boomdeskundige 

heeft een voorselectie gemaakt. Hierbij 

is rekening gehouden met de 

samenstelling van de grond en de 

omgeving waarin de bomen komen te 

staan.  

Op het kaartje bij deze brief zijn 

verschillende bomen genummerd. Per 

boomnummer of nummerreeks wordt 

een voorkeursboom genoemd en een 

geschikt alternatief. In de tabel op de 

volgende bladen zijn de verschillende 

bomen benoemd. Hierbij zijn per boom 

foto’s toegevoegd om u een beeld te 

geven van de uitstraling. U kunt tot en 

met vrijdag 31 maart uw voorkeur 

doorgeven per mail aan 

bomen@wijdemeren.nl onder 

vermelding van “project Dammerweg-

Voorstraat” 

In de volgende nieuwsbrief maken we 

kenbaar welke bomen uw voorkeur 

hebben. 

 

Bereikbaarheid 

Zoals bij ieder werk zal tijdens de 

uitvoering hinder ontstaan. We doen 

ons best om de hinder zo veel mogelijk 

te beperken door gefaseerd te werken 

en extra maatregelen te nemen.  

Aan het begin van het werk wordt een 

informatieavond georganiseerd om u te 

informeren over de fasering, de 

verkeersmaatregelen en de 

bereikbaarheid. Tijdens deze avond 

stellen we ook de directievoerder en de 

aannemer aan u voor, zodat u weet bij 

wie u terecht kunt met vragen en 

opmerkingen. 

Ondernemers worden op korte termijn 

apart benaderd voor overleg over de 

bereikbaarheid.  

 

Meer informatie? 

Voor dit project is een projectpagina 

aangemaakt op de website van de 

gemeente. 

Hierop staan onder andere de 

ontwerptekeningen en verslagen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u een 

e-mail sturen naar 

m.maat@wijdemeren.nl  

mailto:bomen@wijdemeren.nl
http://www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_nederhorst
mailto:m.maat@wijdemeren.nl


 

 

Boom 

nummer 
Locatie 

Voorkeur 

gemeente 
 

Alternatief 

1 
 Alternatief 2  

1 t/m 6 

Trottoir 

Overmeerseweg/

Dammerweg 

Prunus 

‘Spire’ 

 

Prunus 

‘Pandora’ 

 

Magnolia 

loebnerii ‘Merril’ 

 

7 en 8 

Trottoir 

Dammerweg bij 

containers 

Ulmus 

‘Morton 

Glossy’ 

 

Ulmus 

‘Morton’ 

 

 

 

9 t/m 12 Plein 

Platanus x 

hispanica 

‘Tremonica’ 

 

 

Platanus x 

hispanica 

‘Pyramidalis’ 

 

 

 

Zie volgende blad 



 

13 t/m 

18 

Voorstraat/ 

Brilhoek 

Prunus 

sargentii 

‘Rancho’ 

 

Prunus 

serrulata 

‘Sunset 

Boulevard’ 

 

Ulmus 

‘Columella’ 

 

19 

Kruising 

Voorstraat/ 

Brilhoek 

Tilia 

tomentosa 

‘Brabant’ 

 

Tilia 

tomentosa 

‘Doornik’ 

 

Tilia platyphyllos 

‘Naarden’ 

 



 

20 t/m 

22 

Groenstrook 

Overmeerseweg 

tussen Brilhoek 

en 

verkeerslichten 

Ulmus 

‘Frontier’ 

 

Ulmus 

‘Morton’ 

 

 

 

23 t/m 

26 

Groenstrook 

Overmeerseweg 

langs 

parkeerterrein 

Ulmus 

‘Morton 

Glossy’ 

 

Ulmus 

‘Morton’ 

 

Ulmus ‘Lobel’ 

 

27 t/m 

30 

Groenstrook 

Overmeerseweg 

tussen tandarts 

en apotheek 

Ulmus 

‘Morton’ 

 

Ulmus 

‘Frontier’ 

 

Betula pendula 

‘Fastigiata’ 

 

 




