VERSLAG
Informatieavond dijkversterking Eemskanaal in Appingedam
9 februari 2015
Op de voorlichtingsbijeenkomst in partycentrum Passe Partout heeft het waterschap tekst en uitleg
gegeven over de maatregelen die genomen moeten worden om de kade van het Eemskanaal bij
Appingedam te versterken. De versterking is noodzakelijk om de eventuele gevolgen van
aardbevingen te kunnen weerstaan.
De dijkversterking
De versterking van de dijk bestaat uit:
•

•

•

het verbreden van de dijk aan landszijde. De aanwezige kwelsloot/hoofdwatergang moet
hiervoor ca. 7 tot 9 meter worden verplaatst. Eind 2014 is ter plaatse van het strooiveld tot
het ecoparkje, de persleiding Appingedam-Delzijl van het waterschap verplaatst om de
slootverlegging te kunnen uitvoeren.
Ter plaatse van de bebouwing nabij de Opwierderweg is de slootverplaatsing niet mogelijk.
De versterking zal daar worden uitgevoerd met een stalen damwand aan de dijkzijde van de
sloot. De weg over de dijk vanaf de Opwierderweg tot aan de brug over de N33 wordt
opgehoogd.
Aanvullende info maart 2015: dit werk moeten we nog aanbesteden.
Het verbreden van de dijk en het ophogen van de weg.
Aanvullende info maart 2015: Dit werk is inmiddels aanbesteed. Aannemingsbedrijf Bart
Kramer uit Metslawier gaat het werk voor ons uitvoeren.

Gemaakte afspraken voorlichtingsbijeenkomst
•
•

•

Voorafgaand aan de uitvoering van het werk wordt een 06 telefoonnummer bekend gemaakt
waar omwonenden terecht kunnen voor vragen over de uitvoering.
Kort voor het plaatsen van de damwanden en na afloop ervan worden de woningen door een
gespecialiseerd en onafhankelijk bureau geïnspecteerd op aanwezige schadebeelden.
Hierdoor kan eventuele nieuwe schade worden vastgesteld aan de hand van de verschillen.
Het resultaat van de inspecties en de eventuele verschillen zullen aan de eigenaren van de
betreffende woningen ter beschikking worden gesteld. Schade veroorzaakt door de
werkzaamheden wordt door of namens het waterschap vergoed.
Op verzoek van de bewoners wordt in klein comité besproken op welke wijze kan worden
voorzien aan de wens om de omgeving van de dijk te beplanten. Het waterschap neemt
hiertoe het initiatief.
Aanvullende info maart 2015: De gemeente Appingedam heeft inmiddels aangegeven hierbij
ook graag te willen aansluiten.

Overige aandachtspunten voor het werk
•
•
•

Bouwmaterialen en klei en grond worden vanaf het water aangevoerd. De Opwierderweg zal
hierdoor minimaal belast worden voor de uitvoering van het werk.
De werkzaamheden bij bebouwing bij voorkeur buiten de zomerperiode uitvoeren.
Ophoging van de weg op de dijk. De aansluiting van de Opwierderweg naar de dijk zal
geleidelijk moeten aangelegd en vooral niet te steil. Tevens aandacht voor gladheid.
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