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Onderwerp vervangen bomen Watergraafsmeerstraat tegenover huisnummers 2 tot 16   

Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
In de Watergraafsmeerstraat, tegenover huisnummers 2 tot 16, stonden bomen die niet goed 
groeiden. Er is onderzoek gedaan waarom de bomen niet goed groeien. Het blijkt dat de 
groeiplaatsen (de grond waarin de bomen staan) niet in orde zijn. Deze moeten opnieuw 
aangelegd worden. We hebben u hierover in mei 2019 een brief gestuurd. 
 
De werkzaamheden 
De bestaande 5 bomen zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats planten we 6 nieuwe bomen. 
Voordat we nieuwe bomen planten, maken we de groeiplaatsen groter. In deze groeiplaatsen 
planten we niet alleen nieuwe bomen, maar ook een vaste plant de “Ooievaarsbek”. Als u wilt 
weten hoe deze plant er uit ziet, er staat een plaatje op www.haarlemmermeer.nl/groen onder 
“bomen vervangen Watergraafsmeerstraat”. 
 
Om de nieuwe groeiplaatsen aan te leggen, worden de parkeerplaatsen opengebroken. Bij het 
opnieuw bestraten wordt gelijk de indeling van de parkeerplaatsen verbeterd. Het aantal 
parkeerplaatsen blijft hetzelfde. Binnenkort start aannemer AW Mense met de 
werkzaamheden.  
 
Planning, parkeren en bereikbaarheid 
De werkzaamheden starten op 17 februari en we verwachten dat deze 21 februari klaar zijn. De 
planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als er iets wijzigt in 
de planning, passen we de website aan. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 
07.00 en 17.00 uur.  

Van 17 tot en met 21 februari kunt u, tegenover huisnummers 2 tot en met 16 niet parkeren. 
Wij vragen u om in deze periode ergens anders in de wijk te parkeren.  
 
De straat wordt niet afgesloten. U kunt langs de werkzaamheden rijden, soms is dit met 
vertraging.  
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Alle woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en 
ambulance).  

De website 
Alle informatie staat op www.haarlemmermeer.nl/groen onder “bomen vervangen 
Watergraafsmeerstraat”.  
 
Uw contactpersoon 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Werner Ketelaar via telefoonnummer  
0900 – 1852. U kunt ook een e-mail sturen aan info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail 
stuurt, wilt u dan “bomen Watergraafsmeerstraat” in het onderwerp zetten. 
 
Met vriendelijke groet,   
Gemeente Haarlemmermeer,    
namens deze,    
de gebiedsmanager Hoofddorp Centrum 
 
  
 
David Michel 


