Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem

Grebbeliniedijk
geopend
Kijk op www.vallei-veluwe.nl voor het actuele nieuws over de dijkverbetering.
De dijkverbetering wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) van de Rijksoverheid.

Dijkgedicht onthuld op Grebbeliniedijk
Met de onthulling van een gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze
werd vrijdag 27 maart het nieuwe fietspad op deze dijk officieel geopend.
Dat gebeurde in aanwezigheid van gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de
provincie Utrecht, wethouder Hans Buijtelaar van Amersfoort en
Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe.
In haar welkom refereerde dijkgraaf Tanja Klip-Martin nog even aan de
achterliggende periode. In 2014 werd de Grebbeliniedijk over een lengte
van 4 kilometer verbeterd. Daarbij is tevens een nieuw fietspad aangelegd,
het historische grebbelinieprofiel in de dijk aangebracht en is de dijk deels
omgelegd voor de bouw van het Huis van de Watersport van roeivereniging
Hemus.

Voortgang Zeedijken
Onlangs is begonnen met de verbetering van de binnenzijde van de Oostdijk
en de Arkemheense Zeedijk. Klei wordt in verschillende lagen aangebracht,
waarna steeds een rustperiode van ongeveer een maand volgt. Het materiaal
wordt met vrachtwagens aangevoerd. Dit gebeurt in Nijkerk via de weg langs de
dijk richting stoomgemaal Hertog Reijnout en in Bunschoten via de Groeneweg.
Een deel van het transport gaat langs de buitenzijde van het dorp en het
industrieterrein. Het aanbrengen van klei duurt naar verwachting tot en met
oktober van dit jaar.

Werk aan kabels en leidingen in Spakenburg
Ter voorbereiding op de aanleg van een nieuwe waterkering in Spakenburg,
is Stedin op 13 april gestart met het verleggen van een stroomkabel in de
groenzone aan de Weikamp en een deel van de Kerkemaat in Spakenburg.
De laagspanningskabel word verlegd naar het voetpad voor de woningen
aan de Weikamp. Tijdens de werkzaamheden blijft de straat begaanbaar, het
voetpad wordt tijdelijk afgesloten. Op het moment dat de oude kabel uit bedrijf
gaat en de nieuwe kabel wordt aangesloten zullen de woningen korte tijd geen
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stroom hebben. Het werk duurt zo’n zes weken.

