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Genemuiden, 15-03-2021
Geachte heer/mevrouw,
Beens Groep B.V. werkt samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan het ontwerp van de kademuren van de Kolksluis
in Spaarndam. Hierbij is het van belang de bestaande situatie zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Zo voorkomen wij verrassingen tijdens de uitvoering. In opdracht van Rijnland voeren wij daarom binnenkort meerdere onderzoeken uit. In deze brief
geven wij uitleg over de onderzoeken, de planning van de werkzaamheden en de maatregelen om hinder te minimaliseren.
Dummysonderingen
Rondom de Kolksluis voeren wij dummysonderingen uit. Daarbij wordt een staaf de grond in
gebracht om eventuele objecten (bijvoorbeeld grote stenen) te lokaliseren.
Geosonda; een specialist in grondonderzoek, voert de werkzaamheden uit. We onderzoeken
zowel de kades van de Oost- als Westkolk.
De sonderingsmachine (zie afbeelding) wordt stapvoets aangevoerd over kunststof rijplaten.
Voor de Westkolk via de Taanplaats en voor de Oostkolk via de Sluissteeg Een verkeersregelaar
begeleidt het transport door de smalle doorgang van de Sluissteeg.
Bodemverontreiniging Oostkolk
Bij eerder onderzoek op de Oostkolk ,ter hoogte van de Balkbrug, is een vervuiling in de grond ontdekt. De exacte locatie van de
verontreiniging is nog onduidelijk. Als de verontreiniging tot in het werkgebied van de kadevervanging loopt, dan saneren we de
grond tijdens de werkzaamheden. Om de exacte locatie te bepalen, is een nadere grondanalyse noodzakelijk. Aveco de Bondt,
een ingenieursbureau met een specialisatie in bodemonderzoek, voert de werkzaamheden uit. De locatie van het onderzoek wordt
tijdens het onderzoek tijdelijk afgezet met laag hekwerk.
Puinlaag Westkolk
Op meerdere plaatsen op de Westkolk is tijdens eerder onderzoek een ondoordringbare puinlaag aangetroffen in de ondergrond.
Voorafgaand aan de kadevervanging is het van belang de dikte, aard en milieuhygiënische kwaliteit van deze laag in kaart te
brengen. Daarom graaft Aveco de Bondt daar op 3 locaties een smalle sleuf gegraven op de Westkolk.

Milieuhygiënische onderzoek
Langs de gehele Kolksluis analyseren de ondergrond op de aanwezigheid van bodemvreemde stoffen. Aveco de Bondt voert
daarvoor op diverse plaatsen handboringen uit. Deze onderzoeken vallen op de Westkolk samen met het opgraven van de puinlaag.
Boomwortels Oostkolk
Eerder is langs de kade van de Oostkolk onderzoek uitgevoerd naar de boomwortels. Hierbij is gekeken naar het wortelpakket,
de invloed van de wortels op de bestaande kademuur en de conditie van de bomen. Nu zijn wij nog benieuwd naar de uitlopers
van de wortelen richting de riolering en de panden aan de Oostkolk. Daarom graven wij ter hoogte van de nummers 5-7 en 23
sleuven om de wortels te onderzoeken. Na het onderzoek herstellen wij de bestrating. De panden aan de Oostkolk blijven tijdens
de werkzaamheden bereikbaar.
Vloer sluishoofden
Tijdens het aanbrengen van de damwand bij de sluishoofden van de Kolksluis zijn wij vorig jaar gestuit op een harde laag. Die
laag zit diep in de ondergrond en is vermoedelijk van steen of hout. Wij willen onderzoeken waar de harde laag uit bestaat, hoe
diep deze precies zit en wat de omvang is. Het onderzoek vindt plaats vanaf het water, nabij beide sluishoofden. Terra Carta,
specialist in het onderzoeken van obstakels in de ondergrond, voert de werkzaamheden uit.
Scan ondergrondse infra Oostkolk
Langs de Kolksluis liggen kabels en leidingen, zoals het riool, gas, water en elektra. Dit noemen wij
ondergrondse infra. Bij de Oostkolk onderzoeken wij de ligging van deze kabels en leidingen om de
toekomstige groeiplaatsen voor de nieuwe bomen te optimaliseren. Ook zijn wij benieuwd naar de
invloed van de huidige boomwortels op deze infrastructuur. Terra Carta voert ook deze werkzaamheden uit. Hiervoor rijdt een grondradar over de bestrating, zie de afbeelding hiernaast.
Planning
De werkzaamheden vinden vanaf 22 maart 2020 (week 12) plaats. De planning is als volgt:
wk 12
wk 13
m22 d23 w24 d25 v26 m29 d30 31
d01 v02
Dummysonderingen
Bodemverontreiniging Oostkolk
Puinlaag Westkolk
Milieuhygiënische onderzoek
Boomwortels
Vloer sluishoofd
Scan ondergrondse infra Oostkolk
Op de bijgevoegde plattegrond vindt u de locaties van de verschillende werkzaamheden.
Te verwachten hinder
Gedurende de werkzaamheden beperken wij de hinder tot een minimum. Materieel op rupsbanden rijdt over kunststof rijplaten
om de ondergrond te beschermen en overlast te minimaliseren. Graafwerkzaamheden vinden plaats vanaf 08:00 uur. Het werkterrein is afgezet tijdens de uitvoering. Er is een verkeersbegeleider aanwezig om passanten veilig langs de graafwerkzaamheden
te begeleiden.
Wanneer werkzaamheden gereed zijn, wordt de bestrating hersteld. Op de Westkolk zullen objecten zoals plantbakken, bankjes
en afvalbakken tijdelijk worden verwijderd. Na de onderzoeken komen ze weer terug.

Parkeren & bereikbaarheid
Panden langs de Kolksluis blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Het is niet mogelijk om in week 13 (29-03 t/m 02-04)
op de Westkolk te parkeren langs de kade. Dit wordt een paar dagen van tevoren duidelijk met borden aangegeven.
Contact
Indien u vooraf, of tijdens de werkzaamheden, vragen heeft over de uit te voeren onderzoeken, neemt u dan contact op met het
omgevingsteam van Rijnland. Dit kan via Spaarndam@rijnland.net of telefonisch (071 306 35 35). Heeft u vragen of klachten
over de werkzaamheden zelf, dan kunt contact opnemen via onderstaande contactgegevens

Met vriendelijke groet,
Beens Groep B.V.

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