2014 of 2015 zullen we ook de rest van de kade (het laatste stuk richting Groningen
en het stuk tussen de Bloemhofbrug en Delfzijl) weer op de juiste hoogte brengen.
Daarmee voldoet de hele kade weer aan de minimale normhoogte van 1,80 m. +
NAP.
Voor het stuk waar het fietspad op ligt zullen we dit in samenwerking met de
gemeente uitvoeren. Het stuk dat de afgelopen maanden is opgehoogd was het
meest verzakte gedeelte. De overige stukken zijn plaatselijk te laag en zullen alleen
op die plekken worden opgehoogd. De lage stukken in het fietspad (zoals door u
genoemd) zijn waarschijnlijk dezelfde stukken als die op onze hoogtekaart als te laag
staan aangegeven.
In het overleg met de gemeente zal uiteraard ook het gebruik van het fietspad
besproken worden, over mogelijke tijdelijke afsluiting van het fietspad is op dit
moment nog niets te zeggen.
De laatste weken zijn over de staat van de kaden van het waterschap in het
algemeen vanuit de provinciale staten kritische berichten in de media gekomen. Het
waterschap is in goede samenwerking met de provincie Groningen bezig de kaden in
het hele gebied te verbeteren, de berichten in de media hebben geen invloed op
deze goede samenwerking.
Ook zijn er dit jaar al veel bomen van de kade verwijderd. Zoals in januari 2012 bleek
uit de infrarood camerabeelden die door de F-16 zijn gemaakt in die periode, vormen
bomen en hun wortelgestel een extra risico voor grotere lekkage door een kade. Het
feit dat deze bomen zijn verwijderd is voor de stabiliteit van de kade derhalve een
goed zaak voor de bescherming van het achterliggende gebied tegen
overstromingen.
Ook in de komende maanden zullen opnieuw bomen die in of tegen de kade staan
worden verwijderd, zodat uiteindelijk dit veiligheidsrisico langs het Eemskanaal is
verdwenen.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Henk van der Leij, specialist Kering en Veiligheid
www.hunzeenaas.nl
----------------------------------------------Naschrift
Het kan zijn dat u, na het lezen van
deze bijdrage nog verdere vragen
heeft. Deze spelen we zo nodig
graag door naar het waterschap. U
kunt uw vragen, opmerkingen of
suggesties voorleggen via email:
gert3d@mail.com

