NIEUWSBRIEF
Dijkverbetering Eemdijk-Zuid,
Eemlandse en Slaagse dijk
HUIDIGE STATUS
- Gesloten seizoen waterkering weer
achter de rug
- Dijkverbetering EES wordt opgestart en
afgerond in 2017
- Maaiwerkzaamheden dijk
- Hekken en Rasters achter ’t Overvaren
Eemdijk worden in overleg geplaatst
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Maaien dijk door Waterschap
De Eemlandse- en Slaagsedijk zijn vorig najaar, na de
dijkverbeteringswerkzaamheden, ingezaaid. Bij ’t
Overvaren is op de dijk gazongras ingezaaid, omdat de
dijk hier aansluit op tuinen van de bewoners. Op de
overige delen van de dijk is zogenoemd ‘bloemrijk gras’
ingezaaid. Nu het gras gaat groeien, wordt het ook tijd
om te gaan maaien. Door het gras op de dijken te maaien,
blijft de grasmat goed en sterk, wat de veiligheid van de
dijk ten goede komt. Het waterschap maait in eerste
instantie de gehele dijk. Nadat de grasmat goed
ontwikkeld is, worden delen van de dijk in beheer
gegeven, bijvoorbeeld bij aangrenzende eigenaren
(waarvoor een beheerovereenkomst wordt afgesloten).
Het maaien start vanaf half mei. Het waterschap
informeert bewoners langs de dijken zo goed mogelijk
over wanneer en waar er wordt gemaaid.

Overzicht afronding Dijkverbetering EES 2017
Dijkvak
Activiteiten
(zie tekening)
1
Plaatsen pompput
aanbrengen dijkovergang met grasbetontegels
2
Afwerken steunberm zijde Zwarte-Noord
Verwijderen duiker (evt. aanpassen / handhaven)
Verplaatsen Afrastering
3
Afwerken perceel ten zuiden van Zwarte Noord
Aanbrengen afrastering
Aanbrengen pompput
Afwerken percelen
4
Aanbrengen fietspad inclusief dijkovergangen
5
Aanbrengen fietspad inclusief dijkovergangen
6
Aanbrengen fietspad
7
Aanbrengen grondwerk dijklichaam
8
Geen werkzaamheden
9
Geen werkzaamheden
10
Aanbrengen waterkerende duiker
Asfalteren ter plaatse van straatwerk duiker
11
Aanbrengen afrastering en dijkovergangen
12
Aanbrengen afrastering en dijkovergangen
Dempen Melmplas
13
Aanbrengen afrastering
14
Aanbrengen dijkconstructie

Planning
augustus-september
september
augustus-september
augustus-september
juni (in overleg)
mei
mei-juni-juli
augustus -september
mei
September
September
September
juni-juli
juni
september
juli-augustus
juli-augustus
juli-oktober
mei-juni
juni-oktober

Tekening dijkvakken EES
In onderstaande tekening is een weergave geven van de verschillende dijkvakken binnen
Dijkverbetering Eemdijk Zuid, Eemlandse en Slaagsedijk.

Omgevingsloket Dijkverbetering Eemdijk-Zuid. Eemlandse- en Slaagsedijk

HEEFT U NOG
VRAGEN OF
OPMERKINGEN?

Bezoek ons projectkantoor
tijdens kantooruren:
Tolweg 2
3741 LK Baarn

Of maak een afspraak met
onze Omgevingsmanager:
Toon van Mierlo
06 51 48 79 88
tvmierlo@dijkencombi.nl

