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: B20007

Genemuiden, 30-10-2020
Geachte heer/mevrouw,
De bestaande kadeconstructie van de Kolksluis in Spaarndam is verouderd en verkeert in slechte staat. Een slechte staat
van de kade is een veiligheidsrisico voor het gebruik van de sluis en de omgeving. De kadeconstructie moet daarom
worden vervangen. Totdat de kademuren zijn vervangen, dienen de kademuren te worden gestabiliseerd. Hier gaat
Beens Groep B.V. in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland mee aan de slag.
Werkzaamheden
Beens Groep B.V. heeft samen met het hoogheemraadschap van Rijnland een innovatieve methode ontwikkeld om de
kademuren tijdelijk te stabiliseren. We vullen de Kolksluis met zand. Tijdens het vullen wordt de zandaanvulling tijdelijk
opgesloten tussen grote zandzakken. Daarna worden de zandzakken bij de sluishoofden vervangen door damwandschermen. Zo wordt de stabiliteit van de kades geborgd, totdat de kademuren definitief worden vervangen.
Buiten de Kolksluis ligt een zandschip. Hiervandaan wordt zand door een leiding de Kolksluis binnengebracht naar een
klein ponton. Vanaf dit ponton sproeien we het zand in kleine laagjes van 5 tot 10 cm. Hierdoor worden ook de slappere
lagen van de bodem gestabiliseerd. De lagen vormen één hard zandpakket. De zandaanvulling langs de kades is tot
ongeveer het metselwerk. In het midden van de Kolksluis blijft water staan.
De 10 meter lange damwanden worden aangebracht vanaf het water. Ze worden trillingsarm aangebracht door een
drukmachine. Deze vaart samen met een kraan de Kolksluis in en plaatst aan weerzijden van de kolk damwandschermen.
Te verwachten hinder
Gedurende de werkzaamheden beperken wij de overlast tot een minimum. Zo werken wij vanaf het water. Ook parkeert
het personeel van Beens Groep niet op de Westkolk. Om hinder in de vroege ochtend te voorkomen, vinden de werkzaamheden in de Kolksluis vanaf 08:00 uur plaats. Gedurende de werkzaamheden gaat de Balkbrug regelmatig open.
Medewerkers van Beens Groep B.V. zijn opgeleid om de brug te bedienen. U kunt in de tussentijd wachten en de werkzaamheden bekijken, of in circa 2 minuten omlopen via de IJdijk. Fietsers kunnen hierbij de fiets aan de hand nemen.

Planning
De werkzaamheden staan gepland vanaf 09 november 2020 (week 46). De planning is in grote lijnen als volgt:
Week 46:
Aanbrengen grote zakken zand, Big Bags, om te voorkomen dat de zandaanvulling wegspoelt;
Week 46 - 47: Starten met zandsproeien;
Week 48:
Aanbrengen damwanden bij de sluishoofden;
Week 49:
Laatste ophoging zandaanvulling.
Voorafgaand aan de werkzaamheden, vanaf 02 november, zijn wij rondom de Kolksluis aanwezig om de werkzaamheden voor te bereiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvoer van materieel tot buiten de Kolksluis.
Parkeren gedurende de werkzaamheden
Gedurende de werkzaamheden wordt de bouwplaats (Kolksluis) afgesloten middels bouwhekken. Aan de Westkolk
geldt parallel aan de bouwhekken een parkeerverbod. Het verzoek is om hier ook in de avonduren en het weekend niet
te parkeren. Parkeren blijft mogelijk op de Westkolk rondom de muziekkapel.
Inzet BLVC-coördinator
Beens Groep B.V. zet gedurende de looptijd van dit project een BLVC-coördinator in. Voor dit project is Jaap van Dijk de
BLVC-coördinator. Jaap zal zich in de aankomende nieuwsbrief van Rijnland nader voorstellen. De BLVC-coördinator
borgt de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rondom de bouwplaats. U kunt contact met hem opnemen voor
vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden in de Kolksluis. De contactgegevens staat onderaan
deze brief vermeld.
De BouwApp
Wij houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden. Download daarvoor de BouwApp op uw telefoon of tablet. Een vraag stellen of opmerkingen plaatsen over de werkzaamheden gaat eenvoudig via de BouwApp. U kunt de BouwApp gratis downloaden in de
Appstore of Google Play. Vervolgens zoekt u op het project: Kademuren Kolksluis Spaarndam. U hoeft geen account
aan te maken. Wanneer u de updates liever per e-mail ontvangt, geeft u dit door aan de BLVC-coördinator.
Digitale informatiebijeenkomst
Op 09 november a.s. organiseert Rijnland samen met Beens Groep en BouwRisk een online informatiebijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst volgt meer informatie over de werkzaamheden en de monitoring. Ook kunt u kennis maken
met leden van ons projectteam. De uitnodiging hiervoor ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op via onderstaande
gegevens.

Met vriendelijke groet,
Beens Groep B.V.

Ing. J. (Jaap) van Dijk
BLVC-coördinator
E-mail: j.vandijk@beensgroep.nl
Mobiel: 06-29471503

