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Werkgroep Groen Golfpark


• Liezeke Bianchi


• Geert Benning


• Gerard Langhenkel


• Wietze van der Schaaf (tijdelijk)


• Wie meldt zich nog aan?


Actief sinds begin dit jaar



Golfpark gelegen in een Parklandschap


‘een natuurlijke vegetatie met bio diversiteit en afwisseling van weide 
met kleine of grotere groepen van bomen en struiken’ 

Ingesloten door Lommerrijk, het golfterrein, Zuigerplasbos en het 
Tuindersbos voldoet onze wijk in hoge mate aan de definitie.


Groen aankleding van onze wijk:

50% gemeentegrond  

50% tuin woningen


Werkgroep Groen heeft aandacht voor de gemeentegrond 
U, als bewoner, aandacht voor uw eigen (voor)tuin

https://www.ensie.nl/agrarisch/vegetatie


Knelpunten in de wijk - Directe oplossing nodig 

1. Bestrating fietspad tussen de Sequoia’s ophogen

2. BBQ grasveld herstellen

3. BBQ veld Bomen opkronen.

4. Fietshelling naar Houtribhoogte maaien en jaarlijks onderhoud realiseren.

5. Grasveld bij de helling en rond de vijver maaien en onderhoud realiseren.

6. Sequoia’s, onderzoek naar wortelvastheid


Reactie gemeente 
1. Is doorgegeven aan de civiele afdeling van de Gemeente Lelystad

2. Melding naar het Waterschap gestuurd

3. De bomen gaan we niet opkronen, wel wordt er onder de boom de braam 

etc. verwijderd.

4. Gaat in 2x maaien afvoeren - regiem( bloemrijk gras )

5. Idem als vorige punt

6. De bomen worden eens per 4 jaar gekeurd, de Sequoia’s zijn 

goedgekeurd.



Knelpunten in de wijk - Korte termijn 

1. Wilgenbos ter hoogte van nr. 56: Wilgen inkorten en enigszins uitdunnen.

2. Rond nr. 136. Beplanting (vooral Hedera’s) vervangen door 

bodembedekking met Cotoneasters

3. Jeu de Boules veld. Beuken opkronen.


Reactie gemeente 
1. Bomen (wilgen) worden niet ingekort, zieke bomen langs het wandelpad 

worden verwijderd.

2. Vanuit het groenbeheer voor de Gemeente Lelystad geen noodzaak, wel 

evt. adoptie besproken.

3. Er worden enkele takken ingekort t.b.v. het Jeu de Boules veld, verder 

opkronen niet nodig.



Knelpunten in de wijk - Langere termijn 

1. Bij elektriciteitshuisje. Afgetopte Beuken vervangen door heesters.

2. Bij nr. 131. Heesters weghalen en gras inzaaien.

3. Pruneslaan. Bomen gaan achteruit. Er staat 1 dode boom en drie zijn er slecht aan 

toe. Vervangen. Grondonderzoek doen. Sintels?

4. Bij nr. 151. Plan maken door bewoners om het perk opnieuw in te richten en te 

beplanten.

5. Ingang wijk vanaf fietspad: 5-7 berken planten, zelfde soort als er al staat, zodat 

een mooier laan gevoel ontstaat bij de ingang van de wijk.

Reactie gemeente 

1. Bomen blijven gehandhaafd, veiligheid van de bomen monitoren in de komende 
jaren.


2. Heesters worden niet vervangen voor gras (de groene opzet van de wijk, verlies 
van biodiversiteit zijn hiervoor belangrijkste argumenten)


3. Prunuslaan word onderzocht, de dode boom wordt verwijderd.

4. Dit kan in overleg met de wijkopzichter (beplanting toevoegen) of adoptie door  

bewoners.

5. Mocht dit kunnen qua ondergrond (geen kabels en leidingen) is dit zeker een optie 

voor de Gemeente Lelystad, de laan langs de fietsheling kan ook worden hersteld.


