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Geachte heer, mevrouw,

Projectnummer
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de
Ringdijk Watergraafsmeer. De laatste keer dat we u over het project geïnformeerd
hebben, was met de brief van 27 september jl. over d"e start van de werkzaamheden

01.1015

Onderwerp
voortgang dijkversterking Ringdijk

Watergraafsmeer

Voortgang werkzaam heden
ln de tweede week van oktober zijn we gestart met het aanbrengen van de eerste
dijkstabilisatoren. We hebben de eerste weken wat extra tijd nodig gehad om de
werkaanpak met de nieuwe techniek op deze plek te optimaliseren. lnmiddels gaat
het aanbrengen van de stabilisatoren voorspoedig. We verwachten nog steeds dat
we de werkzaamheden aftonden in februari 2019.
lVlomenteel werken we aan het deel van de Ringdijk tussen het bouwterrein en de
Willem Beukelsstraat. ln de week van 19 november verwachten we de Willem
Beukelsstraat te passeren. \1,/e werken daarna Coor tot aan de trap ter hcogte van de
Cornelis Drebbelstraat. Op het stuk daarna vinden geen werkzaamheden plaats, hier
hoeft de dijk niet versterkt te worden. Vervolgens werken we verder vanaf het

bouwterrein richting de Wibautstraat.

Parkeren auto's en fietsen
Om de stabilisatoren aan te kunnen brengen hebben we voldoende werkruimte
nodig. Daarom houden we ter hoogte van het werkvak parkeerplekken vrij met een
parkeerverbod. We proberen zo weinig mogelijk parkeervakken vrij te houden. Twee
dagen voorafgaand aan het parkeerveöod wordt dit met borden aangegeven. Ook
de fietsenrekken die binnen het werkvak vallen worden tijdelijk weggehaald.
Snoeien
We kunnen de bomen en struiken op de dijk met de gekozen werkwijze behouden.
Tijdens de werkzaamheden gaan we zorgvuldig om met het aanwezige groen. Op
een aantal plekken snoeien we bomen en struiken uit voozorg om beschadigingen
door de kraan en machines te voorkomen. We doen dit in overleg met het stadsdeel
en beperken het snoeien tot een minimum.
We willen dat u volgende zomer weer van een groene en bloemrijke dijk kunt
genieten. We verplaatsen grond om de stabilisatoren aan te brengen. Dezelfde grond
wordt gebruikt om de dijk te herstellen. We overwegen om bloemrijk zaaisel aan te
brengen. Suggesties hiervoor kunt u aan mij doorgeven via
ri n gdijkwaterg raafsmeer@waternet. nl.
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Veel belangstelling voor demonstratie techniek
Op woensdag 17 oktober is een grote groep omwonenden aanwezig geweest op de
bouwplaats voor een demonstratie van de techniek. Dagelijks bestuurder van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerard Korrel heette hen welkom en directeur
van JLD Contracting Jos Karsten gaf een toelichting bij de techniek. Uit de reacties
van enkele bewoners kwam naar voren dat zij het bijzonder vonden om van dichtbij
te zien hoe de dijkversterking met dijkstabilisatoren precies werkt en dat het daarbij
interessant was om de toèlichting van de aannemer te horen. Kon u er niet bij zijn of
wilt u meer weten over de techniek, kijk dan op
www.waternet. nl/rinqdii kwaterqraafsmeer.
-à

lnloopspreekuur
Tijdens de uitvoering van het werk zijn medewerkers van JLD Contracting en
Waternet ook persoonlijk te spreken. Elke woensdag is er een inloopspreekuur. U
bent dan van 15.00 -16.00 uur welkom in de keet.

Vragen?
Heefi u vragen, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 06-52534.812
U kunt ook kijken op de website

of via ringdijkwatergraafsmeer@waternet.nl.
www. waternet.

n

l/ringdij kwatergraafsmeer.

Met vriendelijke groet,

G. van Gorkum
omgevingsmanager
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