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Helaas is de herplant uitgesteld naar 2016.  

 

Laatste berichten in 2015 van de werkzaamheden in Kelbergen. 

 

Wilgentenenschutting. 

 

Eindelijk is het dan zover. Om het zicht op de werkzaamheden vanuit Kelbergen zoveel 

mogelijk weg te nemen plaatst Rijkswaterstaat een duurzaam bouwhek in de groenstrook 

tussen Kelbergen en het bouwterrein in de hoek Gooiseweg / Gaasperdammerweg.  

 



 
 

Het Duurzaam bouwhek is een wand van wilgentenen. Wilgentenen zijn takken van de 

knotwilg. Het duurzaam bouwhek komt langs het bouwterrein en langs de waterkant. Het zijn 

levende takken die uitgroeien. De wand blijft in ieder geval staan tot de tunnel is gebouwd. 

Daarna bekijken we of hij wordt verwijderd of dat hij kan blijven staan. Met de wand  

worden twee vliegen in één klap geslagen: de wand wordt namelijk ook gebruikt voor een 

proef: tegen een deel van de wand komen klimplanten aan, die mogelijk fijnstof helpen 

afvangen.  

 

Vanaf maandag 7 december wordt de eerste wand geplaatst aan de kant van de Gooiseweg. 

Dit duurt ongeveer 2 weken. Het deel aan de kant van Kelbergen wordt daarna geplaatst. De  

werkzaamheden zijn overdag en worden handmatig uitgevoerd, waardoor het weinig hinder 

geeft.  

 

Trapje naar Nellesteinpad van het voetpad Kelbergen 187 – 153. 

Er is een trapje aangelegd vanaf dit voetpad naar het Nellesteinpad. Invaliden moeten echter 

nog steeds een stukje omrijden om op het pad te komen. (voor foto’s zie onze website). 

 

Herplant. 

Wij vroegen Rijkswaterstaat naar de stand van zaken met betrekking tot de herplant.  

 

Bericht Rijkswaterstaat 9 december 2015: “Voor wat betreft de uitvoering van herplant het  

volgende: alle materialen zijn besteld, de bomen, heesters en ander beplantingsmateriaal staan  

gereed om afgeroepen te worden bij de kwekers. Het zoeken is nog naar een tijdelijk 

gronddepot waar de aannemer afgegraven grond en nieuwe grond kan verzamelen en waar 

alle beplanting kan worden aangevoerd en gesorteerd. Door de werkzaamheden van IXAS en 



uitvoering van andere bouwprojecten zijn de beschikbare depots reeds in gebruik waardoor 

Visser en Smit Hanab nu op zoek is naar een geschikte locatie. 

Rijkswaterstaat en het stadsdeel ZO trekken hierin samen op om er zeker van te zijn dat we 

vanaf januari dit depot beschikbaar hebben.  

 

Nu we zeker weten dat ook IXAS in de periode van 19 december t/m 4 januari geen  

werkzaamheden uitvoert, willen we ook niet meer dat Visser en Smit Hanab in die weken aan 

het werk is. We starten dus ook niet meer voor de kerst, we blijven nog even uit de wijk zodat 

tijdens de feestdagen er geen rommel, grond en beplanting ligt opgeslagen.” 

 

En dan maar te hopen dat er geen vorst komt anders moeten we nog langer wachten op het  

nieuwe groen in onze wijk. Uitstel van de werkzaamheden tot in het nieuwe jaar houdt dus in 

dat bewoners van Kelbergen een stille kerst krijgen. Het houdt echter ook in, dat de nog uit te 

voeren werkzaamheden in Kelbergen ook worden uitgesteld naar 2016.  

 


