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Beste mevrouw, mijnheer,
Nu de Kolksluis tijdelijk met zand gevuld is, gaan de voorbereidingen voor het
vervangen van de kademuren door. Het eerste kwartaal van 2021 staat in het teken
van het uitvoeringsontwerp van de nieuwe kademuren, het uitzoeken van nieuwe
bomen voor de Oostkolk, vergunningen en het sluiten van overeenkomsten.
Vergunningen Oostkolk en Westkolk
Sinds dinsdag 19 januari ligt de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de
Oostkolk bij de gemeente Haarlem. De vergunning voor de Westkolk is op 22
januari afgegeven en ligt ter inzage bij de gemeente.
Vergunning Westkolk

Scherp op sinkholes

Aannemer Beens Groep liet vlak voor de kerst nog werkzaamheden in de Kolksluis
uitvoeren. ‘Wel vreemd dat er na afronding (van de noodmaatregel) dan toch weer
onderzoek is naar sinkholes’, reageerde een bewoner. Een begrijpelijke reactie,
want de noodmaatregel moet juist het ontstaan van zinkgaten voorkomen. Het werk
vond echter plaats, omdat er nog een paar kleine spoelgaten in de kades zaten.
Deze zijn met klei gedicht.
Op dit moment lekt er water langs de tijdelijke damwanden aan de noordzijde van
de kolk. Dat is bijna niet te voorkomen en ook niet erg. Vervelend wordt het pas, als
het water ook onder de kade doorloopt en daarmee zand wegspoelt, zodat mogelijk
verzakkingen ontstaan. Daarom controleren we de kades, totdat de kademuren
vervangen zijn, regelmatig en voeren we desgewenst kleine noodreparaties uit.

Monitoren met meetbouten

Zoals uitgelegd in onze nieuwsbrief van afgelopen december, hangen er op diverse
gevels langs de Kolksluis en in de nabije omgeving meetbouten. De firma Bouwrisk
houdt de meetbouten in de gaten om eventuele zakkingen te signaleren. Deze
zogenaamde deformatiemetingen worden bij panden langs de Kolksluis
maandelijks uitgevoerd. Panden die iets verder van de Kolksluis af staan, zoals aan
de Taanplaats of het Kerkplein, worden tussen januari en september 2021 twee
keer gemeten.
Tot nu toe zijn er geen opvallende afwijkingen geconstateerd. Meer informatie over
monitoring vindt u op onze website.
Naar de website

Start vervangen kademuren

Als alles meezit, zou Rijnland graag na de zomer met het vervangen van de
kademuren van de Kolksluis willen starten. We zijn daarvoor afhankelijk van het
behalen van een aantal belangrijke mijlpalen:
1. De vergunningen voor de Oostkolk en de Westkolk zijn definitief, inclusief de
kapvergunning voor de kastanjebomen en het Projectplan.
2. De zakelijk recht overeenkomsten zijn geregeld met de eigenaren van de
panden waaronder schroefinjectieankers komen.
3. Het aanbestedingstraject voor een aannemer is succesvol afgerond.
4. De aannemer heeft de materialen binnen.
Door in het najaar te starten, vermijden we de zomerperiode. Zo kunnen de
inwoners en bezoekers van Spaarndam hopelijk weer een zonnig terrasje pakken
aan de Kolksluis. Bovendien zorgt de Bouwvak dan niet voor een gat in de
planning. We zijn ons daarnaast bewust van de onzekerheid met betrekking tot
corona en de daarmee samenhangende beperkingen.
We leggen alle eisen en wensen ten aanzien van de planning en de omgeving in
een BLVC-kader vast. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie. Het kader is belangrijk voor het beoordelen van het uitvoeringsplan
van de aannemer. En - minstens zo belangrijk - voor het beperken van hinder voor
de omgeving.

Nieuwe bomen voor de Oostkolk

In de nieuwsbrief van december legden we al uit, dat de kastanjebomen op de
Oostkolk niet kunnen blijven staan. Op 7 januari hadden we daarom ons eerste
overleg met de Adviesraad nieuwe bomen Oostkolk. In deze adviesraad praten de
Haarlemse Bomenridders, Bomenwachters en de gemeente Haarlem samen met
Rijnland over geschikte nieuwe bomen. De uitgangspunten voor de nieuwe bomen
worden met een klankbordgroep gedeeld. Deze klankbordgroep bestaat uit een
vertegenwoordiging van bewoners en de Dorpsraad.
Onafhankelijk bomenexpert Huib Sneep begeleidt de overleggen met de
adviesraad en de klankbordgroep. Hij helpt Rijnland met het ontwikkelen van een
bomenplan dat zo goed mogelijk aansluit op de mogelijkheden en de wensen van
alle betrokkenen. Het plan moet eind maart gereed zijn. We stellen hem graag aan
u voor.

Even voorstellen: bomenexpert Huib Sneep

Als boom- en groenadviseur heeft Huib al veel gemeenten begeleid bij het
vergroenen van de openbare ruimte. Zo is hij vaak betrokken bij
(her)inrichtingsprojecten, waar bestaande bomen verplant of vervangen moeten
worden. In aanvulling op de opties voor nieuwe bomen adviseert Huib ook over
groeiplaatsverbetering en het creëren van groene boomspiegels.
Huib vervult diverse bestuursfuncties in brancheorganisaties en belangenverenigingen. Hij is elke 14 dagen te beluisteren op Radio Rijnmond, maakt
podcasts en is een veelgevraagd spreker voor symposia over groenonderwerpen.
In zijn schaarse vrije tijd organiseert hij buitenlandse bomenreizen. Veel interviews,
podcasts en rapportages zijn te vinden op zijn eigen website: huibsneep.nl
Meer over Huib Sneep

Onderzoek naar ligging riool, kabels en leidingen
Half februari zal Rijnland onderzoek laten uitvoeren naar de exacte ligging van het
riool onder de Oostkolk. Ook kabels en leidingen worden dan nauwkeurig in kaart
gebracht. Bewoners van de Oostkolk ontvangen voorafgaand een brief met uitleg
over de werkzaamheden en de planning. De informatie is van belang voor het
nieuwe bomenplan, de ondergrondse inrichting van de groeiplaatsen en de
bovengrondse boomspiegels.

Hoe heeft u de uitvoering van de noodmaatregel
ervaren?

Deze vraag stelden we ons online tevredenheidspanel na afloop van de
noodmaatregel in de Kolksluis. Het leverde een response met 0% ontevreden
gezichten op. Een groot compliment voor aannemer Beens Groep en een score
waar we best trots op zijn na twee intensieve maanden van werkzaamheden! We
ontvingen waardevolle tips en verbeterpunten die we graag meenemen in de
aanloop naar het vervangen van de kademuren. Nieuwsgierig naar de tips en onze
follow-up? Op onze website kunt u een uitgebreid rapport downloaden.
Rapport downloaden

Aanmelden voor het tevredenheidspanel?
Wilt u ons helpen met uw mening? Geef ons dan uw naam, uw adres en het emailadres waarop u de korte vragenlijst wilt ontvangen. Aanmelden kan via de knop
hieronder of door uw gegevens te mailen naar spaarndam@rijnland.net. Afmelden
kan eenvoudig onderaan iedere vragenlijst. Het onderzoek is niet anoniem, maar
wij gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen de interne projectomgeving. In
openbare rapportages en publicaties worden geen persoonlijke gegevens vermeld.
Aanmelden panel

Vragen? Klachten? Complimenten?
U kunt ons Omgevingsteam bereiken via spaarndam@rijnland.net of telefonisch via
ons Klantcontactteam op telefoonnummer 071 306 35 35.

Omgevingsteam sluizen Spaarndam

