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onderwerp No. 20-090 

Definitief beplantingsplan groot onderhoud Lelystad Haven 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Met deze brief informeren wij u over het definitieve beplantingsplan voor de openbare ruimte van 
Lelystad Haven. Dit plan is op een aantal locaties anders dan we hebben gepresenteerd in het 
definitieve ontwerp voor de wijk.  
  
Wat is anders in het beplantingsplan 
Op een aantal plekken kunnen wij de nieuwe bomen niet planten die we daar bedacht hebben. Zoals 
te zien was in het definitieve ontwerp van de wijk. Dit omdat deze bomen een bepaalde hoeveelheid 
ruimte nodig hebben onder de grond voor de wortels. Deze ruimte is niet beschikbaar onder de grond 
omdat daar kabels en leidingen liggen. De nieuwe bomen zouden dan te dicht in de buurt van de 
kabels en leidingen komen te liggen. Deze kunnen beschadigd raken door de wortels van deze 
specifieke bomen. We kunnen op deze locaties de kabels niet verleggen of groeischermen aanleggen.  
 
Solitaire heesters/sierkersen in plaats van bomen 
Omdat nieuwe bomen in de aanwezigheid van kabels en leidingen niet mogelijk zijn, hebben wij 
besloten om op deze locaties grote, zogenaamde solitaire heesters of sierkersen te planten. Zoals de 
Viburnum bodnantense 'Dawn'. Hoe deze eruit ziet, kunt u op de afbeelding hieronder zien.  
 
 

 
 
Foto: Viburnum bodnantense ‘Dawn’ 
 
Bovenstaande sierkers kunnen wij op een tweetal plekken in Lelystad Haven niet planten. Hier komen 
dan alleen heestervakken. Met kleinere heesters en struiken.  
 
Ten slotte dienen er een aantal bomen extra te worden gekapt vanwege de ophoging van het 
openbaar gebied. Bestaande bomen kunnen hier niet tegen en sterven alsnog af. Op deze plekken is 
het echter wel mogelijk om nieuwe bomen terug planten.  



In de bijlage van deze brief vindt u een uitsnede van het aangepaste plan. Daarop staan de 
belangrijkste veranderingen. Alle veranderingen kunt u bekijken op onze website: 
www.lelystad.nl/golelystadhaven.  
 
Werkzaamheden openbaar groen 
Het aanleggen van openbaar groen wordt pas uitgevoerd als al het straatwerk klaar is. Wel haalt de 
aannemer eerst de oude bomen en beplating weg. Het aanleggen van al het openbaar groen in 
Lelystad Haven wordt uitgevoerd door een groenaannemer.  
 
Het nieuwe openbaar groen, zoals hagen, heesters en de nieuwe bomen, planten wij als het gehele 
straatwerk klaar is in het daaropvolgend plantseizoen. Dit is naar verwachting in het najaar 2022. 
Locaties met gras zaaien we opnieuw in als dat nodig is. Dit inzaaien is afhankelijk van de 
temperatuur. Meestal kan dit rond eind maart of begin april worden uitgevoerd.  
Om tijdens de periode van de bestratingswerkzaamheden toch groen in de wijk te hebben, worden de 
toekomstige plantsoenvakken ingezaaid met witte klaver. Daarnaast zorgt witte klaver voor een 
verbetering van de grond. De witte klaver hoeft maar twee keer per jaar te worden gemaaid.  
 

 
Foto: Witte klaver (Trifolium repens) 
 
Stand van zaken 
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat we in het tweede halfjaar van 2020 gaan starten met de 
uitvoering van de werkzaamheden. De aanbesteding voor het werk aan de bestrating is net voor de 
zomervakantie opgestart. De aannemer is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting start de 
uitvoering van het werk medio november van dit jaar. Als de aanbesteding is afgerond, informeren wij 
u weer. 
 
Wilt u meer weten? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de 
heer F. Kroese van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op 
golelystadhaven@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie 
www.lelystad.nl/golelystadhaven. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele 
informatie over uw wijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 
 
 
Leny Dikken 
Projectmanager Groot Onderhoud  
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Afbeelding: uitsnede van de belangrijkste wijzigingen bij Lelystad Haven (Ringdijk 153 t/m 189) 
 
 
 


