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BESTE LEZER ~ De komende jaren wordt door Waterschap Vallei en Veluwe de dijken (22 kilometer)
langs de Zuidelijke Randmeren en Eem verbeterd om de veiligheid in dit gebied achter de dijken te
vergroten. De muur rond Jericho is een van de deeltrajecten van deze dijkverbetering.

Wat hebben we
de afgelopen
periode gedaan:
Oude Eem
De Oude Eem bij het Jachtpad is weer
vrij gegraven. Om de werkzaamheden
aan de kademuur bij het Jachtpad te
kunnen uitvoeren, had Tebezo een deel
van de Oude Eem opgevuld met zand.

In het zand was een buis gelegd waardoor het water van de Oude Eem nog
wel kon doorstromen. Voordat het zand
aangebracht mocht worden, is er eerst
een ecologisch onderzoek uitgevoerd
naar eventueel beschermde flora en
fauna, maar dat is niet gevonden. Nu
de werkzaamheden aan de kademuur
daar klaar zijn, kon ook het zand weer
weg. Het uiteinde van de buis onder de
busbaan wordt nog wel aangepast, maar
dat gebeurt in een later stadium.

Groenstrook
Bij de informatieavond hoorden we over
de overlast die er soms ervaren werd bij
de bankjes op de bult grond ter hoogte
van de Tjalkweg. In overleg met de
gemeente hebben we de struiken achter
de bankjes opgeschoond en alles is weer
netjes gemaakt. Echt de moeite waard
om er een kijkje te nemen en te genieten
van de natuur.

Begaanbaar
De kademuur bij het Jachtpad, de Tjalkweg en een gedeelte van de Eemzijde is
klaar. Daarom zijn daar de bouwhekken
weggehaald. Genoemde wegen zijn nu
weer begaanbaar.
Er worden rondom de kademuur nog
planten ingeplant, maar daarvoor hoeven
de bouwhekken niet te blijven staan.

Kademuur
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de constructiewerkzaamheden aan de kademuur
bij de Tjalkweg, Jachtpad en een gedeelte
van de Eemzijde afgerond. Tussen de Korvetweg en de Galjoenweg is nog een stuk
kademuur niet aangelegd. Hier moet eerst
de persleiding worden verlegd, waarna de
kademuur afgemaakt kan worden.
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Ook de werkzaamheden nabij het Zeilpad liggen stil. Dit omdat er tijdens de
uitvoering helaas schade is ontstaan.
In overleg met bouwkundige wordt een
aangepast uitvoeringsplan opgesteld,
waarna ook deze werkzaamheden hervat
zullen worden.

Ecologische muur
De contouren van de ecologische muur
nabij het pompgebouw zijn ondertussen
aangebracht. In het Groenplan kwam een
wensbeeld naar voren dat op een deel
van de kadeconstructie varens groeien.
Het gaat jaren duren voordat varens
uit zichzelf in de muur gaan groeien.
Daarom hebben we een manier gevonden
om dit sneller te laten gebeuren.
In het metselwerk zijn de “koppen” iets
teruggelegd waardoor een nisje ontstaat.
In dit nisje kan blad en aarde blijven
liggen (luwte) waardoor er een voedingsbodem ontstaat voor plantjes. Omdat er
een specifieke wens is voor varens is er
naast het terugleggen van de kopjes voor
gekozen de nisjes deels te vullen met
een leem/kalkpapje waarin varenzaad
wordt aangebracht. Zodra de varentjes
uitgroeien hebben we een groene, ecologische muur.

Terugblik buurt-BBQ
Donderdag 23 juli jl. was het dan zover:
De buurt-bbq! Het weer was prima, lekker
eten, koud drinken en natuurlijk de gezelligheid van iedereen. De opkomst was
groot hetgeen mede heeft bijgedragen
dat we kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde barbecue.

Wat gaan we de
komende periode
doen:
Onderhoudspad
Ter hoogte van de Tjalkweg worden nog
twee schuine rijbanen aangelegd, waardoor een onderhoudsvoertuig over de
kademuur kan rijden. Ook voetgangers
en mensen in een rolstoel kunnen dit
pad gebruiken.

Grondwal
Bij de busbaan t.h.v. het Jachtpad zal
de komende tijd een grondwal aangebracht worden. De aansluiting van het
bestaande voetpad langs de Oude Eem
op de grondwal wordt rolstoelvriendelijk
uitgevoerd. Daardoor wordt het voetpad
in het natuurgebied ook toegankelijker
voor minder valide mensen.

Buurtconciërge
Doordat een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd zijn, worden ook de
werkzaamheden voor de buurtconciërges
minder. Wij hebben daarom afscheid
genomen van een van de twee buurtconciërges, de heer Vonk. Ook via deze

weg danken wij de heer Vonk nogmaals
hartelijk voor zijn bewezen diensten! De
heer Majoor zal nu alleen de taken van
buurtconciërge op zich nemen.

Verleggen persriool en
vervangen riolering
Bij de voorbereidingen van het verleggen
van het persriool zijn we in de diepere
grond laag op een onverwachte verontreiniging gestuit. Er is inmiddels nader
onderzoek uitgevoerd om een beeld te
krijgen waar precies de verontreiniging
aanwezig is. Zodra er duidelijk is wat
met de verontreiniging kan/mag gebeuren, kunnen we ook verder met het verleggen van het persriool, het vervangen
van de riolering en het opnieuw asfalteren van de weg. In de tussentijd is de
weg tussen de Galjoenweg en de bocht
bij de Eemzijde tijdelijk opgevuld met
puin en weer opengesteld voor verkeer.

Inplanten groen
Bij de delen van de kademuur die klaar
zijn, wordt komende periode ook het
groenwerk ingeplant en ingezaaid. Langs
een deel van de muur komen klimopplanten en her en der worden bomen
ingeplant. Het terrein wordt afgewerkt
door graszaad in te zaaien.

De bouw van een waterkerende muur in
Jericho is in opdracht van Waterschap Vallei
en Veluwe in het kader van de dijkverbetering
langs de Zuidelijke Randmeren en Eem.

Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, of ontvangt u deze liever digitaal? Stuur ons dan
een mail: jericho@tebezo.nl.
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