Nieuwsbrief sluizen Spaarndam – mei 2021

Beste meneer, mevrouw,
In de afgelopen periode hebben we verschillende concrete stappen gezet. Daardoor ziet
het ernaar uit dat we medio september 2021 kunnen starten met de uitvoering van het
project ‘Vervangen kademuren Kolksluis’. Begin juli volgt de definitieve beslissing
hierover.
Met deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen vanaf maart 2021.

Onderzoeken en resultaten
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt zijn er eind maart diverse onderzoeken
uitgevoerd.

Objecten in de ondergrond?
Om te ontdekken of er objecten in de ondergrond zitten die de werkzaamheden kunnen
belemmeren of bemoeilijken, hebben we langs de kade ‘gesondeerd’. Een machine heeft
iedere 70 centimeter een lans de grond ingestoken. Bij deze dummy-sondering zijn we
geen objecten tegengekomen die het plaatsen van een damwand kunnen verhinderen.
Natuurlijk is dat niet volledig uit te sluiten, maar de resultaten zijn gunstig.
Zowel in het noorden als het zuiden hebben we bij de sluishoofden de waterbodem
onderzocht. Dit hebben we gedaan omdat het plaatsen van de tijdelijke damwand lastig
ging en deze niet op de gewenste diepte kwam. Daarom is die damwand meer ín de kolk
geplaatst. Dankzij dit bodemonderzoek weten we nu goed hoe de waterbodem is
opgebouwd en waar we in de uitvoering rekening mee moeten houden.
Waar zitten de boomwortels?
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het belangrijk te weten hoe de
boomwortels lopen. Daarom zijn bij Oostkolk 5, 7 en 23 proefsleuven gegraven. Uit wat
we aan wortels hebben gevonden blijkt dat de bomen kunnen worden verwijderd, zonder
risico voor de woningen. Resterende stukken wortel die in de bodem achterblijven
vormen ook geen probleem. We hebben wel gezien dat er wortels in de rioolaansluiting
zitten. De gemeente heeft toegezegd dit aan te passen. Dus na het uitvoeren van alle
werkzaamheden én het planten van nieuwe bomen is ook dat probleem opgelost. De
omwonenden van de Kolksluis zijn al geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.
Vervuiling in de grond?
Dankzij eerder onderzoek wisten we dat er rond de hoek van de Balkbrug vervuiling in de
grond zit. Door aanvullend grondonderzoek hebben we de exacte locatie duidelijk
gekregen. Het betekent dat we met de grondverwerking, in de hoek van de Balkbrug,
rekening moeten houden met de vervuilde grond. Deze grondverwerking vindt plaats
binnen de bouwhekken en levert geen gevaar op voor de (leef)omgeving.

Definitief projectplan ter inzage
Sinds 3 mei jl. ligt het definitief projectplan voor het vervangen van de kademuren
Kolksluis ter inzage. Dit plan is t/m 14 juni digitaal in te zien via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-5230.html.
Verbeterd schadeprotocol
Natuurlijk streven we ernaar schadevrij te werken. Voor eventuele schadegevallen
hebben we een schadeprotocol. Na aanleiding van overleg met een aantal omwonenden
van de Kolksluis is dit protocol verbeterd en te vinden via onze website. <Link
toevoegen> (https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndamoverig/schadeloket)
Het schadeloket op deze website wordt nog vóór de uitvoering van de werkzaamheden
aangepast.
Borden stremming Kolksluis
De vaarwegbeheerders hebben de verwijzingsborden naar de Kolksluis (en de
mogelijkheid om de sluis te bedienen) tijdelijk verwijderd. Op het digibord bij de Grote
Sluis is een extra vermelding gemaakt van de stremming van de Kolksluis.
Omgevingsvergunning Oostkolk verleend

De vergunning voor de werkzaamheden aan de Oostkolk is op 10 mei jl. afgegeven en
ligt ter inzage bij de gemeente. <Link naar vergunning toevoegen>
(www.officielebekendmakingen.nl)

Parkeerverbod kade Westkolk opgeheven

Door de noodmaatregel, het vullen van de Kolksluis met zand, zijn de kademuren stabiel.
De bloembakken zijn daarom door Spaarnelanden verwijderd en daarmee is het
parkeerverbod opgeheven.
Start werkzaamheden IJzijde

De werkzaamheden aan de IJzijde van de Kolksluis starten in de week van 31 mei 2021.
Voor de bouwvak wil Rijnland, vanwege de (water)veiligheid, de kade op orde hebben.
Dit betekent dat er een damwand met ankers wordt geplaatst, waarbij de afwerking ná
de zomer wordt uitgevoerd. De populier bij het sluiswachtershuisje wordt verwijderd, net
als de wilg aan de andere zijde. Na afronding van de werkzaamheden worden op die
plekken twee veldesdoorns geplant. Om veilig aan de kade te kunnen werken wordt een
woonark tijdelijk verlegd. Om de overlast voor het verkeer op de IJdijk te beperken
worden de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd. Aannemer Beens voert het werk
uit, in opdracht van Rijnland.
Werk in uitvoering
Wij ontvingen deze leuke foto’s van de locatie. Er is er nog eendje druk met
voorbereidende werkzaamheden :-) Dank aan de eigenaar van Café Spaarndam voor het
delen van deze beelden.
Heeft u ook foto’s van de Kolksluis die u met ons wilt delen? Graag! U kunt ze mailen
naar spaarndam@rijnland.net.

Uw mening telt!

Wij worden wijzer van uw mening. Wilt u ons daarbij helpen? Geef ons dan uw naam,
adres en het e-mailadres door waarop u onze vragenlijst wilt ontvangen. Dit kan via onze
<link> website of door uw gegevens te mailen naar spaarndam@rijnland.net.
Het onderzoek is niet anoniem, maar wij gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen onze
interne projectomgeving. In openbare rapportages en publicaties vermelden we geen
persoonlijke gegevens.
Vragen? Klachten? Complimenten?
Ons omgevingsteam is te bereiken via spaarndam@rijnland.net of telefonisch via ons
klantcontactteam op telefoonnummer 071 306 35 35.
Tot een volgende keer!
Omgevingsteam sluizen Spaarndam

