Beste bewoners van Garmerwolde en Woltersum,

Zoals u weet of wellicht hebt gehoord , is er het een en ander te doen over de aangebrachte grond
op de kade ten behoeve van het fietspad. De grond bevat meer bodemvreemd materiaal dan
verwacht en gewenst. De chemische kwaliteit van de grond voldoet wel aan de eisen. De aannemer
heeft handmatig een tweetal opruim acties uitgevoerd wat zeker effect heeft gehad maar laat
onverlet dat er nog het een en ander in de grond aanwezig is.
Puin en stenen zijn voor het maaien van de dijk ongewenst ivm schade aan de machines. Los van het
puin en de stenen, komt het gras onvoldoende op. Daarom zal de toplaag nog worden bewerkt
waarbij de dan vrijkomende bodemvreemde materialen worden verwijderd. Daarna wordt de dijk
opnieuw ingezaaid. Dat zal na de zomer gefaseerd plaatsvinden. Omdat er nog
versterkingsmaatregelen uitgevoerd (stabiliteitsschermen en grondlichaam traject Wierenga’s bosje
– Woltersum) moeten worden, worden de herstel werkzaamheden daarop afgestemd.
Of de herstelwerkzaamheden over de gehele 6 km lengte nodig is kunnen we nu nog niet zeggen.
Naast de ‘rommel’ in de grond krijgen we ook veel vragen over de openstelling van het fietspad.
Om de bewoners de gelegenheid te bieden vragen te stellen over onderwerpen die met de dijk van
doen hebben is een inloopavond georganiseerd op:

di 25 juni 19.00 – 21.00 uur
Info centrum rioolwaterzuivering Garmerwolde
Grasdijkweg 2 Garmerwolde

U bent van harte uitgenodigd om op deze inloopavond uw vragen te stellen over alles wat met de
kade van doen heeft en kunt u uw eventuele zorgpunten kenbaar maken. Naast medewerkers van
het waterschap zijn er medewerkers van gemeente Groningen aanwezig.
Er is geen presentie, u kunt binnenlopen op het tijdstip dat u past.

Parkeren kan voor de ingang van de zuivering. Het info centrum ligt aan de eerste weg links voorbij
de toegangspoort.

Met vriendelijke groet,

Wietske van der Meulen
Omgevingsmanager
Waterschap Noorderzijlvest
E: w.vandermeulen@noorderzijlvest.nl
T: 050-3048251/06-52051211

