datum
onderwerp

20 april 2017
Werkzaamheden dijkversterking Westdijk Eemdijk Noord

Beste bewoners van de Eemdijk, Maatweg en andere geïnteresseerden,
Graag willen we u op de hoogte brengen van het volgende:
Grondwerk
De afgelopen weken is er alweer veel werk verzet. Zo is het grove grondwerk bijna klaar. Dit
betekent dat we met de wat meer gedetailleerde afwerking verder gaan. Op enkele lokaties is
deze afwerking al uitgevoerd.
Op maandag 24 april voeren we het grove grondwerk uit rondom en bij Eemdijk 2. Ook wordt
volgende week het grondwerk bij de afschuiving naast de palendijk uitgevoerd.

Inzaaien
Alle delen van de dijk waar grondwerk heeft plaatsgevonden worden ingezaaid. Daarnaast
worden delen ingezaaid waar specifieke afspraken over zijn gemaakt met eigenaren.
Vooruitlopend op het inzaaien worden delen waar het grondwerk nog erg grof is met een roter
bewerkt waardoor de grondstructuur fijner wordt. Het inzaaien van delen die nog niet zijn
ingezaaid vindt de komende weken plaats. Er wordt een grasmengsel ingezaaid waar ook
kruiden en bloemenzaden aan toe zijn gevoegd. De grasmat wordt totdat deze goed is
aangeslagen onderhouden door het waterschap. Daarna wordt het beheer van verschillende
delen, indien van toepassing, overgedragen aan de bewoners.
Gedetailleerde afwerking
We zijn inmiddels aan de zogenaamde gedetailleerde afwerking begonnen. In deze afwerkslag
worden de afspraken uit de verschillende overeenkomsten die bewoners met het waterschap
en/of de aannemer hebben afgesloten uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen
van bestrating, mantelbuizen met of voor elektra en water, trapjes, beschoeiing, keerwanden
etc. Zo leggen we bijvoorbeeld volgende week de meeste mantelbuizen voor elektra en/of water
bij de verschillende percelen aan. Ook wordt momenteel ter plaatse van Eemdijk 94 een
damwand geplaatst.

Inritten naar weilanden dijkvak 1 en 2
Op dijkvak 1 en 2 zijn de inritten naar verschillende percelen voorzien van grasbetontegels. Om
voldoende grond tussen de tegels te krijgen is een behoorlijke laag grond over de tegels
aangebracht. Deze laag wordt later nog weggeveegd. Tevens zijn op de inritten de
oorspronkelijke hekken weer terug geplaatst.
We willen de betrokken eigenaren vragen de eerste periode nog voorzichtig te zijn met het
belasten van de inritten. De inritten zijn nog vers en daardoor is er grotere kans op schade
aanwezig.
Asfalteren
Hieronder volgt een overzicht met de geplande delen die geasfalteerd worden:
Lokatie
Dijkovergang naast Eemdijk 26
Dijkovergang naast Eemdijk 4
Noorderweg en aansluiting op schuur
Maatweg
Dijkovergang naast Eemdijk 10A

Planning
Maandag 24 april
Dinsdag 25 april
Maandag 24 april
Dinsdag 25 april
Maandag 24 april en dinsdag 25 april

Tijdens het asfalteren is er geen toegang/doorgang op de genoemde lokaties. Ook willen we de
direct omwonenden verzoeken op de aangegeven dagen geen voertuigen op de te asfalteren
stukken te plaatsen. Enkele uren na het asfalteren kan de weg weer worden opengesteld.
Hekwerken
In tegenstelling tot eerder bericht worden alle landhekken, dit zijn de houten hekken en poorten,
in het najaar geplaatst. De stalen hekken plaatsen we wel in mei.
Reden voor het later plaatsen van de landhekken is de eerste periode van maaibeheer door het
waterschap. Door de aanwezigheid van deze hekken is het onderhoud in deze periode lastig.
Op de lokaties waar de houten hekwerken een overgang vormen van openbaar gebied naar
particulier gebied zal een tijdelijke afrastering worden geplaatst bestaande uit houten palen met
staaldraad.
Het principe van het houten hekwerk is op verzoek van diverse bewoners gewijzigd, zie
onderstaande tekening. Het gaas in het hek wordt niet zoals eerder aangegeven onder de plank
tot op het maaiveld aangebracht, maar de onderste plank wordt verlaagd tot ongeveer 10 cm
boven het maaiveld en daartussen wordt het gaas geplaatst. Hierdoor is het gras rondom het
hek beter te onderhouden.

Rietcompensatie
Er wordt volop gewerkt aan het realiseren van de zogenaamde rietcompensatie.
De grond met de rietwortels, die eerder was verwijderd en langs de oevers lag opgeslagen,
wordt nu weer op genoemde locatie teruggeplaatst. De gedachte is dat de levende
wortelstokken, die in deze grond zitten, straks vanzelf weer zullen uitgroeien tot riet
Om te zorgen dat het net aangelegde gebied wordt beschermd tegen wegspoelen of wegslaan
van de grond door golfslag, wordt een beschermende beschoeiing in het water geplaatst. Die
bestaat uit naaldhouten palen met daartussen wiepen van wilgenteen. Het aanbrengen van de
grond en beschoeiing gebeurt vanaf een drijvend ponton. We verwachten eind april met deze
werkzaamheden klaar te zijn.

Steiger zeeverkenners
Ter plaatse van de steiger van de zeeverkenners vinden momenteel baggerwerkzaamheden
plaats. De toegang tot de steiger wordt voordat deze in gebruik wordt afgemaakt.
Proefopstelling dijk depot zuid
Een onderzoekscommissie is voornemens op het voormalige zuidelijke gronddepot een
proefopstelling van een dijkvak op te bouwen. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zijn
recent door Fugro ter plaatse sonderingen gemaakt. Een informatiebijeenkomst over deze
opstelling wordt op 16 mei a.s. gehouden. Het waterschap stuurt voor deze bijeenkomst
binnenkort uitnodigingen.

Gemelde schade
De firma Lengkeek heeft de afgelopen periode bij de meeste mensen die schade hebben
gemeld opnames gedaan. De resterende opnames worden, tenzij anders afgesproken,
volgende week uitgevoerd. Na de laatste opnames ontvangen wij de resultaten en conclusies
van de rapportage en neemt ik contact op met de betrokken bewoners om de resultaten door te
spreken en vervolgafspraken te maken.
Opleveren – akkoord op uitgevoerde werkzaamheden
Zoals ook aangegeven in de opgestelde werkplannen zullen we u na afronding van de
werkzaamheden aan uw perceel om een akkoordverklaring vagen. Uitgangspunt daarbij is dat
de werkzaamheden conform het opgestelde werkplan zijn uitgevoerd. Middels de
akkoordverklaring geeft de eigenaar/pachter aan akkoord te gaan met de oplevering van de
uitgevoerde werkzaamheden op zijn/haar perceel. Indien er nog restpunten zijn, dan worden
deze op de akkoordverklaring vastgelegd.
Inloopspreekuur woensdag 26 april en 3 mei
In verband met mijn de afwezigheid is er op woensdag 26 april en 3 mei geen inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur in de keet.
Ik heb vakantie van donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Aannemerscombinatie de Vries & van de Wiel en FL-Liebregts
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Dijkverzwaring Westdijk – Eemdijk Noord
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Email: margreet@zeestermanagement.nl

