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Baggerwerkzaamheden vijvers Julianapark
Van 19 september tot en met 17 oktober maakt de gemeente de vijvers schoon in het Julianapark door te
baggeren. Met machines graven we het slib en de rommel uit het water. Sommige wandelpaden zijn dan voor
een deel gesloten.
Wat gaan we doen?
Periodiek maken we de vijvers in het Julianapark
schoon door te baggeren. Dit is het verwijderen van
modder, zand (slib) en rommel van de bodem.
Dit doen we om zuurstoftekort in het water te
voorkomen en om de vijvers op de juiste diepte te
houden. Dit is nodig voor een goede doorstroming en
afvoer van water. Zo blijft de waterkwaliteit goed.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer C. Swinkels van Stadbedrijven, via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
of via telefoonnummer 14 030.

We werken eerst in de grote vijver en als we daar bijna
klaar zijn, starten we ook met de kleine vijver in het
park.
Planning
Twee weken voordat de werkzaamheden starten,
komen er vooraankondigingsborden bij de paden die
dicht gaan. Op 28 februari plaatsen we de hekken bij
deze paden en maken we het werkterrein klaar voor
de werkvoertuigen met rijplaten.
 20 september tot en met 7 oktober: schoonmaken
(baggeren) grote vijver
 5 oktober tot en met 13 oktober: schoonmaken
(baggeren) kleine vijver
 13, 14 en 17 oktober: opruimen van het
werkmateriaal uit het park
Wat merkt u hiervan?
Omdat we met onze voertuigen aan en af moeten
rijden naar de vijvers, sluiten we het voetpad tussen de
twee vijvers af en het pad aan de zijkant van het park
(zie kaartje). Voetgangers hebben hier vrij weinig last
van en kunnen over andere paden door het park
lopen.

Verspreidingsgebied:
Ingangen park, gebouwtjes in het park
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