Maaien van de omringkade - aanvullend bericht
Periode 1 juli – 15 juli 2014
Rijkswaterstaat
Het maaien van de omringkade gebeurt vanaf dit jaar op een andere wijze dan
voorheen: belangrijkste wijziging is dat het maaisel na een droogperiode van ca. 5
dagen met licht materieel wordt afgevoerd. Dit gebeurt op deze wijze omdat de
veendijk niet te veel belast mag worden. Het afvoeren van het maaisel is goed voor
de ontwikkeling van de grasmat, wat weer van belang is voor de stabiliteit van het
talud. Daarnaast zijn de maaiwerkzaamheden opnieuw aanbesteed, waardoor de
planning en werkzaamheden iets anders verlopen dan voorheen.
Wijze van uitvoering
Op de Noordkade (Bukdijk – Vuurtoren), waar een gewichtsbeperking van 3 ton geldt
wordt machinaal gemaaid middels een tractor of een robotmaaier. Het maaisel wordt
afgevoerd met lichte voertuigen.
Op de Zuid- en Westkade geldt een gewichtsbeperking van 1 ton, de werkzaamheden
worden hierop aangepast. Er wordt een handmaaier gebruikt en het maaisel wordt
afgevoerd met duwboten door de achterliggende watergang. Aan de zuidkade zijn
opstelplaatsen voor het maaisel bij de Vuurtoren en de Kruisbaakweg, en aan de
Westkade aan de zuid- en noordzijde van de haven. Het werk op de opstelplaatsen en
het maaien en afvoeren zal enige overlast veroorzaken. Het fietspad blijft zoveel als
mogelijk toegankelijk.
Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 1 en 15 juli. De planning van de
werkzaamheden is indicatief, deze is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Er is gestart met de maaiwerkzaamheden op de Noordkade. Deze is inmiddels
gemaaid en het maaisel is afgevoerd. Vanaf dinsdag 1 juli is gestart met het maaien
van de zuidkade vanaf de vuurtoren richting de Kruisbaakweg. Deze is grotendeels
gemaaid en het maaisel ligt te drogen. Het maaisel wordt, afhankelijk van het weer,
vanaf wo. 9 juli afgevoerd met duwboten.
Vanaf vrijdag 4 juli wordt gemaaid vanaf de Kruisbaakweg richting de haven. Na
enkele dagen drogen wordt dit met duwboten naar de opstelplaatsen afgevoerd,
waarna het wordt verwijderd.

Gemaaid talud ter hoogte van dijkpaal 69 (01-07-2014)
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Heeft u een vraag aan Rijkswaterstaat?
U kunt contact opnemen met onze Landelijke Informatielijn.
Bel gratis 0800 - 8002 (7 dagen per week geopend, van 06.00 tot 22.30 uur) of maak
gebruik van onze internetsite www.rws.nl om digitaal uw vragen te stellen.

