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Aan de bewoners in de omgeving van de Geerweg

Datum

Onderwerp

15-12-2021

Werkzaamheden kademuur Geerweg

Telefoon 14015

Ons kenmerk

4710538
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Beste bewoner,
De gemeente gaat de kademuur langs de Geerweg vervangen.
Hier komt veel bij kijken. In deze brief leggen we u uit wat er
allemaal gaat gebeuren.
De kademuur is oud en verzakt
De kademuur aan de Geerweg is oud en verzakt. Dit geldt voor het stuk muur
van de Geerboogerd tot aan de Duyvelsgatbrug. We moeten de muur tot een
stukje onder het water slopen. Daarna maken we een nieuwe muur van beton.
Voor het beton komen dezelfde gele stenen als die er nu zitten. Je ziet straks
dus niet meer dat er een nieuwe muur staat.
Zo vervangen we de kademuur
We hebben nog geen aannemer die de kademuur gaat vervangen. We weten
dus nog niet precies hoe dit gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaat dit net zoals op
veel andere plekken in de binnenstad. We graven een diepe sleuf in de weg,
achter de kademuur. In het water zetten we damwanden, zodat we droog
kunnen werken.
Dit heeft veel gevolgen voor de mensen die langs de kade wonen. En natuurlijk
ook voor de woonboten langs de Kantoorgracht. Zodra we weten hoe we gaan
werken, nemen we weer contact op met al deze bewoners.
Voordat we de kademuur kunnen vervangen
We moeten een sleuf graven om de kademuur te kunnen vervangen. Dit kan
zorgen voor schade aan oude kabels en leidingen die er liggen. In de Geerweg
liggen oude leidingen voor gas en water. Stedin en Evides vervangen deze
leidingen eerst.
De gemeente legt dan ook meteen een drain – een buis om water af en aan te
voeren – aan onder de weg. Deze drain zorgt ervoor dat de grondwaterstand
altijd ongeveer gelijk blijft. Dat is fijn als het veel regent, maar ook als het lang
droog is.
We combineren zoveel mogelijk werk. Als bewoner heeft u er nu dan wat langer
last van. Maar dan hoeft de weg over een paar jaar niet wéér open.
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De bomen langs de kade moeten weg
Langs de Geerweg staan 28 bomen bij de kademuur die we vervangen. We
hebben al deze bomen laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de
wortels van de bomen heel ondiep zitten. Dit komt door de hoge
grondwaterstand. De wortels gaan kapot als we gaan graven. De bomen gaan
dan dood en kunnen omvallen. Dat is gevaarlijk.
We kappen de bomen daarom voordat het werk begint. Dat doen we in maart
2022, voordat het broedseizoen van de vogels begint. De kapvergunning
vragen we nog dit jaar aan.
Er komen nieuwe bomen
In Delft planten we een nieuwe boom voor elke boom die we kappen. Dat doen
we dus ook langs de Geerweg. We kiezen dan bomen die beter tegen een hoge
grondwaterstand kunnen. Ook op de plekken waar eerder al zieke bomen zijn
gekapt, komen dan eindelijk bomen terug. Waar nu parkeerplaatsen langs de
kade zijn, komen straks ook weer parkeerplaatsen terug.
Ook de tuintjes langs het water komen terug
Tussen de nummers 71 en 156 hebben veel bewoners zelf tuintjes langs het
water aangelegd. Ook deze tuintjes moeten helaas weg als we de kademuur
vervangen. U moet dan uw eigen planten uitscheppen, als u ze wilt houden.
Wilt u weer een tuintje? Laat het ons uiterlijk 31 december weten
Als de kademuur klaar is, komen hier in principe nieuwe tuintjes voor terug. Wij
willen graag weten of u een tuintje terug wilt voor uw huis. Ook horen wij graag
of u dat zelf wilt onderhouden. Laat ons dit uiterlijk 31 december weten. De
contactgegevens staan onderaan deze brief. Wij bespreken dan graag met u
wat de mogelijkheden en wensen zijn.
Planning
Stedin en Evides vervangen hun leidingen in het voorjaar van 2022, als de
bomen zijn gekapt. Daarna legt gemeente Delft de drain aan. De kademuur
volgt daarna. We werken in fases, steeds ligt maar een deel van de Geerweg
open.
Als we bij u voor de deur klaar zijn met een deel van het werk, leggen we de
bestrating tijdelijk terug. Als al het werk klaar is, komt er nieuwe bestrating over
de hele breedte van de Geerweg. Ook planten we dan de nieuwe bomen.
Vanaf de eerste schep in de grond tot het laatste stukje nieuwe bestrating, zijn
we ongeveer één jaar bezig. Zodra wij meer weten over de planning, sturen we
u weer een brief.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over de informatie in deze brief, dan kunt u die natuurlijk
stellen. Stuur een e-mail naar realisatie@delft.nl. U kunt ook bellen naar 14015.
Met vriendelijke groet,
Rob van Rhijn
Projectleider
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