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Gemeente Wijdemeren gaat de
Eikenlaan, Beukenlaan en
Nootweg herinrichten naar 30
km zone. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering houden
we u met een digitale nieuwsbrief op de hoogte. Dit is de
tweede uitgave.

Stand van zaken voorbereiding
In het kader van de waterproblematiek
in de Beukenlaan en de Eikenlaan heeft
de raad op 19 oktober 2017 besloten
om voor een aanzienlijk bedrag het
hemelwaterriool te vergroten/nieuw
aan te brengen alsmede een nieuw
drainagestelsel in bovenstaande wegen.
In eerste instantie was de omvang van
het project inzake riolering beperkt tot
het vervangen van de riolering in de
Nootweg. De voorbereiding van het
project is dus uitgebreid. Met name de
grond - en milieuonderzoeken in de
Beukenlaan en de Eikenlaan vergen veel
tijd. In het St Annapad (gedeelte Beukenlaan-Vermeerlaan), Meidoornlaan
(gedeelte Beukenlaan-Eikenlaan) en
Laan van Eikenrode (gedeelte Beukenlaan- net voorbij Jasmijnlaan) worden
tevens hemelwaterrioolbuizen aange-

legd om te kunnen lozen op het oppervlaktewater. Deze straten worden niet
heringericht maar in de bestaande situatie herstraat.

verkeer
Tijdens de bewonersavonden heeft u
duidelijk de wens uitgesproken om de
mogelijkheid van éénrichtingsverkeer in
de Nootweg en de Beukenlaan te onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is de Raad
op 19 oktober 2017 akkoord gegaan
met het voorstel om éénrichtingverkeer
in de stellen op de Nootweg tussen de
Rading en de Eikenlaan in de richting
Eikenlaan, op de Beukenlaan tussen de
Meidoornlaan en de Laan van Eikenrode
in de richting Laan van Eikenrode en op
het laatste deel van de Eikenlaan richting de Nootweg.

Bomen
De bestaande bomen in de Beukenlaan
en Eikenlaan zijn inmiddels gekapt. Op
de Eikenlaan zijn de stobben nog aanwezig. Deze worden voorafgaand aan
de riool- en herinrichtingswerkzaamheden verwijderd. Na de bewonersavonden heeft u meegedacht over de nieu-

we boomsoorten in uw straat. In de
Beukenlaan is de keuze gevallen op de
Zuilbeuk (Fagus sylvatica ‘Dawijck’/’Dawijck Gold’/’Dawijck Purple’),
in de Eikenlaan op opgaande moeraseik
(Quercus palustris ‘Helmond’)

Aangepaste planning
Vanwege de uitbreiding van het project
voor de Beukenlaan en Eikenlaan en de
benodigde voorbereidingen hiervoor,
kan naar verwachting het project eind
juni 2018 van start gaan. Het is technisch gebruikelijk om een rioolsysteem
vanaf het laagste punt aan te gaan leggen. Dit zou tot gevolg hebben dat de
uitvoering in het St. Annapad/Eikenlaan
begint en niet in de Nootweg. Omdat
wij deze vertraging niet wenselijk vinden, geven wij het projectdeel Nootweg
voorrang. Naar verwachting kunnen
we met dit werk begin april 2018 starten. Over de exacte planning van de
uitvoering wordt u nog nader geïnformeerd.

Informatie
Op de projectwebsite vindt u actuele
informatie over dit project. Ga naar:
https://www.wijdemeren.nl/eikenlaan
Op deze website staat een korte toelichting van het project en zijn de ontwerptekeningen te bekijken. Ook plaatsen wij de digitale Nieuwsbrieven op de
projectsite.

Digitale nieuwsbrief
Een volgende (digitale)nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws is. U kunt zich
op de digitale nieuwsbrief abonneren
door een e-mail te sturen naar:
eikenlaan@wijdemeren.nl

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de heer M. Endlich, via
(035) 65 59 491, bij voorkeur via de
mail: m.endlich@wijdemeren.nl

