Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem

Spakenburg krijgt
unieke waterkering
Kijk op www.vallei-veluwe.nl voor het actuele nieuws over de dijkverbetering.
De dijkverbetering wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HBWP) van de Rijksoverheid.

Opklapbare waterkering
in kern Spakenburg

Natuurontwikkeling
langs Eem van start
Waterschap Vallei en Veluwe is begonnen met de ontwikkeling van
16 hectare natte natuur langs de Eem in de gebieden Wolkenberg
en Bruggematen en eiland De Grote Melm. 3 Hectare daarvan is de
noodzakelijke natuurcompensatie als gevolg van de dijkverbetering
Zuidelijke Randmeren en Eem. Waterschap, provincie en Natuur-

De huidige waterkering in de kern van Spakenburg bestaat uit kades langs de oude en nieuwe

monumenten werken in dit project samen. Ze tekenden daartoe

haven. Deze waterkering is niet hoog genoeg. In het kader van de Dijkverbetering Zuidelijke

begin februari een samenwerkingsovereenkomst.

Randmeren en Eem komt in de oude haven en in de Kerkemaat een opklapbare waterkering,

Bij de natuurontwikkeling wordt werk met werk gemaakt. Dat

die wordt ingepast in de historische omgeving. Deze waterkering moet binnen drie uur kunnen

bespaart kosten en heeft milieuvoordelen. Ontgraven klei wordt

worden opgezet, met beperkte mankracht.

bijvoorbeeld gebruikt bij de dijkverbetering. Overige ontgraven

De waterkering, die bij de oude haven in de straat wordt gelegd en bij de Kerkemaat in een

grond wordt gebruikt om de Melmplas te dempen. Door grond te

muurtje, is opklapbaar en in totaal 300 meter lang. Dit bestaat nog nergens in Nederland.

hergebruiken, is ook minder transport nodig voor de aan- en afvoer

De opdrachtverlening verloopt daarom anders dan gebruikelijk. De gekozen aannemer voert niet

van grond tijdens de dijkverbetering.

alleen het werk uit, maar maakt ook zelf het ontwerp voor de waterkering. Begin maart start de
aanbestedingsprocedure.

Uitnodiging bewonersavond
Op dinsdag 3 maart houdt het waterschap voor bewoners een informatie-avond over de
nieuwe waterkering in de kern van Spakenburg. De avond vindt plaats in het gemeentehuis van
Bunschoten en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Ministrandjes om te vissen langs Zeedijk
Een heel rijtje fanatieke sportvissers bevolkt op zaterdag de kade van de havenkom in
Nijkerk. Ze doen mee aan de wintercompetitie, bestaande uit zes wedstrijden. Volgens Dirk
Wever, voorzitter van de Nijkerkse hengelsportvereniging Hoop op Geluk, trekt de vis in de
winterperiode de haven in. “Waarom ze dat precies doen, weet ik niet, maar sommige vissoorten
gaan in ‘winterrust’.
Veel leden van de hengelsportvereniging vissen ook langs de Zeedijk. Een van de redenen
waarom de hengelsportvereniging al jaren betrokken is bij de dijkverbetering door Waterschap
Vallei en Veluwe. “We willen graag nieuwe visplekken langs de verbeterde dijk. Straks, na de
dijkverbetering komen om de 40 meter een soort V-vormige inhammen, waar geen riet kan
groeien, een soort ministrandjes.”
Hoop op Geluk is een actieve vereniging, die de ontwikkelingen, die vissers aangaan, goed in de
gaten houdt. Ze zit daarom al vanaf het begin met het waterschap aan tafel. “De contacten zijn
heel prettig.”
Het volledige interview is te lezen op de website van het project
dijkverbetering: www.vallei-veluwe.nl/dijkverbetering.
Op de website kunt u zich ook abonneren
op de nieuwsservice. Dan bent u
altijd op de hoogte van het
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laatste nieuws.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied
tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

