Natuurvriendelijke inrichting oevers Hoevervaart
Datum

7 februari 2013

Betreft

aanleg natuurvriendelijke oever Hoevervaart

Geachte bewoner,
Zoals bekend leggen gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in
diverse wijken in Alkmaar-Noord natuurvriendelijke oevers aan. Dit in het kader van het Waterplan
Alkmaar. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken rond de aanleg
van natuurvriendelijke oevers in uw wijk.
De aanleg van de natuurvriendelijke oevers aan de Hoevervaart begint volgende week. Gestart wordt
aan de kant van de ring van Alkmaar. Geleidelijk aan werken we noordwaarts. Voor de aanleg van de
natuurvriendelijke oever bij de Nicolaas Beetskade geldt dat een deel nog niet wordt uitgevoerd,
omdat uit een verkennend bodemonderzoek blijkt dat zich op een deel van de oever een
verontreiniging bevindt. Momenteel wordt een nader bodemonderzoek uitgevoerd om aard en
omvang van de verontreiniging in beeld te brengen. Uit het nader onderzoek moet blijken of
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Werken in het broedseizoen
De werkzaamheden aan de Hoevervaart lopen door tot juni 2013. Dit betekent dat er gewerkt wordt
in het broedseizoen. Voor dit werk is er een ontheffing van de Flora & Faunawet aangevraagd en
verkregen. In de ontheffing staat dat we rekening moeten houden met de aanwezige flora en fauna
en indien nodig passende maatregelen te nemen. De directie van het werk ziet erop toe dat de juiste
maatregelen worden genomen en gehandhaafd.
Transportleiding
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt deze maand ook aan een transportleiding. Dit
betekent dat er diverse werkzaamheden plaatsvinden rond een aantal punten bij de Nicolaas
Beetskade. Ook komt er een tijdelijke afvoerleiding in het water. De werkzaamheden duren zo’n vier
weken.
Boten
De eigenaren van de boten die nog in het water liggen, worden tijdig geïnformeerd over het moment
waarop zij deze moeten verwijderen. Na de aanleg van de natuurvriendelijke oevers kunnen de
mensen de bootjes terugleggen en de eventuele aangevraagde en vergunnende steiger zelf
aanleggen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Hartog van de gemeente Alkmaar op
telefoonnummer 06 – 3038 7397.
Met vriendelijke groeten,
Gert Hartog
Projectleider

