Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor veilige
dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater
in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en
het Lauwersmeergebied. U ontvangt deze
infobrief omdat we binnenkort bij u in de buurt
werkzaamheden uitvoeren.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 19 dec.
Werkzaamheden kadeversterking Eemskanaal
noordzijde traject Oostersluis-Bronssluis
Januari 2018 starten Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat met de versterkingswerkzaamheden van de Eemskanaalkade Noordzijde op het traject Oostersluis-Bronssluis. Dat doen
we door de damwanden te vervangen en de kade op te hogen. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door waterbouwkundig aannemer Beens Groep uit Genemuiden.
Wat gaat er gebeuren:
De aannemer gaat de huidige oeverconstructie vervangen door stalen damwanden, die grotendeels onder het wateroppervlak blijft. Dit vindt plaats in 4 fasen:
Fase 1: Tussen de Oostersluis en het fietspad ten westen van de N46;
Fase 2: Vanaf het fietspad ten westen van de N46 tot de fiets/voetgangersopgang bij de Boekweitstraat;
Fase 3: Vanaf de opgang bij de Boekweitstraat tot het einde van het Roeierspad;
Fase 4: Vanaf Jan B. Bronssluis tot en met de Rollen.
Naast het plaatsen van de damwanden wordt de kade op aantal plaatsen iets verhoogd
(maximaal ca. 25 cm). Daarvoor wordt het fietspad vanaf de Regattaweg tot aan de Borgbrug
(gefaseerd) verwijderd.
Wanneer gaat dit gebeuren:
De uitvoering staat gepland in de eerste helft van 2018:
Fase 1 Is in uitvoering gedurende week 2 tot en met week 10;
Fase 2 Is in uitvoering gedurende week 7 tot en met week 15;
Fase 3 Is in uitvoering gedurende week 13 tot en met week 21;
Fase 4 Is in uitvoering gedurende week 18 tot en met week 26.
Wat merkt u ervan:
We proberen de overlast die u hiervan ondervindt zoveel mogelijk te beperken door onder andere de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren. Ook zal het werkgebied
gefaseerd worden afgesloten. Desondanks is het niet te voorkomen dat u hiervan hinder ondervindt.

Informatiebijeenkomst:
We willen we u zo goed mogelijk informeren over de werkzaamheden. We nodigen u graag
uit voor een informatiebijeenkomst op:
Dinsdag 19 december 2017
Inloop: vanaf 19:00 uur
Toelichting werkzaamheden en vragen : 19:30—20:45 uur.
Ook na afloop van de presentatie is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen.
De locatie van de informatiebijeenkomst is in het gebouw van de OBS de Driebond, locatie
Ruischerbrug. Adres: Woldweg 7 te Groningen.

Contact
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Wietske
van der Meulen, omgevingsmanager van waterschap Noorderzijlvest,
tel: 050-3048911 of via de e-mail: w.vandermeulen@noorderzijlvest.nl.

Colofon:
Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dinsdagavond 19 december aanwezig te zijn, dan kunt u
binnen enkele dagen na de bijeenkomst alle informatie terug vinden op de website van het waterschap Noorderzijlvest.

