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Hoe werkt het?

• en      uitschakelen.

• Vragen stellen via de chatfunctie. 
Deze worden aan het einde van de presentatie behandeld.

•
De opname is niet mogelijk. Presentatie wordt geplaatst op 
www.rijnland.net/sluizen-spaarndam.



Programma

• Nut en noodzaak - Rijnland

• Werkzaamheden en planning uitvoering - Beens Groep

• Uitleg metingen en monitoren panden - BouwRisk

• Schadeloket - Rijnland

• Beantwoorden vragen



Introductie team Rijnland

Alexandra Braun

Omgevingsmanager

Margriet Dekker

Communicatie-
adviseur

Gert Hartog

Technisch Manager

Gerard Kransse

Technisch Manager

Esther Verdoes

Omgevingsadviseur

Wendy van der 
Zwart

Omgevingsmanager
Verlof per 30-11



Introductie Beens en BouwRisk

Jaap van Dijk

BLVC-coördinator 
Beens Groep

Diederik Holtland

Ontwerpleider 
Beens Groep

Yvo Hollman

Senior adviseur/ 
directeur BouwRisk



Nut en noodzaak: Rijnland

Kademuren zijn in 1928 vervangen



Nut en noodzaak: Rijnland

Duikonderzoek laat zien dat de houten funderingspalen slecht zijn. 



Nut en noodzaak: Rijnland

• Stabilisatie van de kademuren tot aan 
vervangen van de kademuren

• Het laagsgewijs vullen van de Kolksluis met 
zand



Beens Groep Werkzaamheden en planning uitvoering



Animatie
Bekijk de animatie op onze 
website via 
https://www.rijnland.net/
werk-in-uitvoering/sluizen-
spaarndam-
overig/kolksluis/noodmaat
regel-kolksluis2019.

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndam-overig/kolksluis/noodmaatregel-kolksluis2019


Wat gaan we doen?

• Stabiele situatie creëren

• Zandaanvulling tot net onder de waterlijn

• Damwanden aanbrengen

• Kolksluis buiten gebruik



Wat gaan we doen?

• Kade stabiliseren d.m.v. 
zandaanvulling

• Middels zandsproeien 

• Kleine laagjes vormen 
één hard zandpakket

• Eerst big bags zand 
plaatsen



Wat gaan we doen?

• Damwanden 
aanbrengen noord- en 
zuidzijde

• Vervangt de big bags
• Opsluiten van het 

zandlichaam
• Stabiliseert de 

ondergrond



Planning

Aanbrengen 
big bags

Zandsproeien

Week 46

Zandsproeien

Week 47

Zandsproeien

Week 48

Aanbrengen 
damwanden

Week 49

Aanbrengen 
damwanden

Zandsproeien

Week 50

Aanbrengen 
damwanden

Opruimen & 
afbouwen

Week 50



Hinder

• Werktijden 

• Vanaf het water

• Hinderlijke geluiden 
voorkomen

• BLVC-coördinator

• Bouwhekken

• Parkeerverbod

• Gebruik Balkbrug

• Nood- en hulpdiensten



Communicatie

• Startbrief

• Informatiebijeenkomst

• BouwApp

• BLVC-coördinator

• j.vandijk@beensgroep.nl

• 06 29471503

Download de BouwApp en volg het project 

Kademuren Kolksluis Spaarndam



BouwRisk Uitleg metingen en monitoring panden



Korte introductie

• BouwRisk is onafhankelijk bureau voor 
omgevingsmonitoring

• Sinds 2007

• Ruime ervaring met projecten in Amsterdam, maar ook 
Den Oever, Vianen, Gouda, Maastricht etc.

• Kademuren, dijkverstekingsprojecten, Parkeergarages, 
funderingsherstel etc.



Wat is het doel van de monitoring?

• Tijdig signaleren. Voorkomen is altijd beter!

• Hulpmiddel bij vast stellen causaal verband

• Wanneer is er sprake van schade?



Waar bestaat monitoring uit?

• Bouwkundige opname

• Trillingsmetingen

• Zettingsmetingen

• Grondwatermonitoring



Waar bestaat monitoring uit?

• Bouwkundige opname

- voorafgaand aan het werk

- binnen- en buitenzijde

- kopie rapportage



Waar bestaat monitoring uit?

• Trillingsmetingen

- SBR-A richtlijn:2017



Waar bestaat monitoring uit?

• Zettingsmetingen

Signaal- en interventiewaarde 



Waar bestaat monitoring uit?

• Grondwater monitoring

- automatisch met loggers



Schadeloket

• https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-
spaarndam-overig/schadeloket

- Schadepreventie

- Nadeelcompensatie

- Bouwschade

- Vraag en antwoord

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndam-overig/schadeloket


Beantwoorden vragen



Contact en meer informatie

Uw mening telt!

spaarndam@rijnland.net

www.rijnland.net/sluizen-spaarndam

071-306 35 35

mailto:spaarndam@rijnland.net



