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Kennisgeving werkzaamheden Oude Winschoterdiep

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u graag informeren over de aanstaande werkzaamheden aan de oostelijke oever van het
Oude Winschoterdiep, waarmee 19 mei a.s. wordt gestart. Deze werkzaamheden duren tot eind september 2014.
De afgelopen maanden heeft aannemingsbedrijf Oosterhof Holman BV in opdracht van de gemeente Groningen de
kademuur langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep (tussen de Griffebrug en de Verlengde Frederikstraat)
vernieuwd. De werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe straatinrichting vorderen gestaag, en het werk wordt
naar verwachting eind mei afgerond en volledig opengesteld voor het verkeer.
Oosterhof Holman BV heeft intussen een vervolgopdracht gekregen om tevens de oever aan de oostzijde van het
Oude Winschoterdiep te vernieuwen.
Dit betreft de oeverbeschoeiing tussen de Griffebrug en de Meeuwerderbaanbrug, en bevindt zich tussen
woonschip 1018 tot en met woonschip 1056 (zie de overzichtskaart aan de achterzijde van deze brief).
De te verrichten werkzaamheden aan deze zijde worden hieronder opgesomd:
• het onder de waterspiegel aanbrengen van een hardhouten paal/schot beschoeiing;
• het aanbrengen van stortsteen op het talud van de kade;
• het aanbrengen van meerpalen voor alle schepen langs deze zijde.
Bovengenoemde werkzaamheden worden met drijvend materieel vanaf het water van het Oude Winschoterdiep
uitgevoerd. De aanvoer van materialen vindt plaats over het fietspad. Op deze wijze proberen wij de hinder voor
de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.
Per lengte van een woonschip wordt steeds een gedeelte van de oever aangepakt. Het woonschip wordt daarvoor
tijdelijk naar het midden van het Oude Winschoterdiep verplaatst. Er wordt dus gewerkt tussen de oever en een
verlegd woonschip. Deze manier van werken heeft consequenties voor de bewoners van het schip. Om deze reden
hebben wij reeds overleg gehad met de meeste bewoners van betreffende woonschepen en zijn hierover
afspraken gemaakt. Met de bewoners waarmee wij nog geen overleg hebben gevoerd maken wij graag binnenkort
een afspraak.
De scheepvaart op dit gedeelte Oude Winschoterdiep (tussen de Griffebrug en de Meeuwerderbaanbrug) is
gedurende de werkzaamheden gestremd.
Tijdens de bouwvakvakantie, vanaf week 30 tot en met week 32, worden geen werkzaamheden uitgevoerd.
De scheepvaartstremming wordt dan ook onderbroken.
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
De werkzaamheden worden begeleid door de heer Martien Tolboom. Indien u vragen heeft
of als u problemen verwacht in verband met de komende werkzaamheden dan kunt u met
hem contact opnemen door een e-mail te sturen naar mtolboom@oosterhofholman.nl of
te bellen op telefoonnummer 06 50 247 586.
Met vriendelijke groet,
Martien Tolboom (Oosterhof Holman BV)

Overzichtskaart herstellen groene kade Winschoterdiep oostzijde.

