
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft  : Start werkzaamheden Kolksluis Spaarndam  

Projectnaam : Realisatie Kolksluis Spaarndam 

Ons kenmerk : B21022 

 

 

Genemuiden, 24-08-2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De bestaande kadeconstructie van de Kolksluis te Spaarndam is verouderd en verkeert in zeer slechte staat. De kade-

constructie moet daarom worden vervangen. 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 Rijnland de werkzaamheden voorbereid en bestaan in hoofdzaak uit: 

▪ Verplaatsen van straatmeubilair en openbare verlichting, afvoeren van drijvende terrassen en plaatsen van hekken 

▪ Aanvullen van de Kolksluis met zand 

▪ Verwijderen van de bestaande kademuren en het kappen van 7 bomen aan de Oostkolk 

▪ Aanbrengen van een verankerde damwand als basis voor de nieuwe kademuren 

▪ Afwerken van de kade met beton en metselwerk 

▪ Herstellen van de bestrating en plaatsen van nieuwe lindebomen 

▪ Verwijderen van zand en de tijdelijk geplaatste damwanden uit de Kolksluis en bouwhekken weghalen. 

 

Planning 

De werkzaamheden starten vanaf medio september. Wij beginnen met het afvoeren van de horecaterrassen en het 

plaatsen van de bouwhekken. De oplevering van het werk staat gepland voor eind mei 2022.  

 

Te verwachten hinder 

Voor de werkzaamheden worden er rondom de Kolksluis bouwhekken geplaatst. Hierdoor is het niet meer mogelijk 

om tijdens de werkzaamheden langs de kade op de Westkolk te parkeren. Parkeren blijft mogelijk bij de muziekkapel. 

De toegang van de Westkolk via de Taanplaats is twee keer tijdelijk gestremd voor 1 tot 2 dagen. Hier wordt u tijdig 

over geïnformeerd via de BouwApp.  

Aan- en afvoer vindt plaats over water. De Balkbrug wordt hiervoor geopend. Het kan daarom voorkomen dat u kort 

moet wachten. We houden zo veel als mogelijk rekening met de piekdrukte van schoolgaande kinderen. 

De toegangstrap Oostkolk – IJdijk wordt gedurende de werkzaamheden gestremd. We hebben deze ruimte nodig om 

de kademuur te vervangen. U kunt omlopen via de omleidingsroute.  
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Werktijden 

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur in de Kolksluis. Wanneer in een uitzonderlijk geval 

werkzaamheden buiten deze tijden moeten plaatsvinden, stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Inzet omgevingsmanager 

Beens Groep B.V. zet gedurende de looptijd van dit project een omgevingsmanager in. Op dit project mag ik, Jaap van 

Dijk, deze rol vervullen. Voor velen een bekend gezicht. Zo vervulde ik deze rol ook tijdens de werkzaamheden van de 

noodconstructie. Tijdens de uitvoering werk ik nauw samen met het omgevingsteam van Rijnland en directievoerder 

Gert Hartog. U kunt contact met mij opnemen voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden 

in de Kolksluis. Mijn contactgegevens staat onderaan deze brief vermeld.  

 

Informatie tijdens de werkzaamheden 

Wij houden u graag op de hoogte over de werkzaamheden. Middels de BouwApp ontvangt u regelmatig een actueel 

bericht op uw telefoon of tablet. Ook kunt u met de BouwApp eenvoudig een vraag stellen of opmerkingen plaatsen 

over de werkzaamheden. U kunt hiervoor de BouwApp gratis downloaden op uw telefoon. Vervolgens zoekt u hier op 

het project: Kademuren Kolksluis Spaarndam. U hoeft hier geen account voor aan te maken. 

 

Informatiebijeenkomsten voor de directe omgeving 

Op donderdag 2 en dinsdag 7 september 2021 organiseren wij samen met Rijnland kleinschalige bijeenkomsten voor 

eigenaren, bewoners en ondernemers rond de Kolksluis.  

 

Wij houden voor uw en onze gezondheid rekening met de coronarichtlijnen. Daarom willen we graag van tevoren we-

ten, welke bijeenkomst u wilt bijwonen. U kunt kiezen uit: 

▪ Donderdag 2 september tussen 13.30 en 15.00 uur in Restaurant De Kolk 

▪ Donderdag 2 september tussen 15.30 en 17.00 uur in Restaurant De Kolk 

▪ Dinsdag 7 september tussen 13.30 en 15.00 uur in Café Spaarndam 

▪ Dinsdag 7 september tussen 15.30 en 17.00 uur in Café Spaarndam 

 

Wij maken een tijdschema per datum en sturen u vervolgens een bevestiging. 

Graag ontvangen wij voor 31 augustus a.s. een e-mail met uw 1e en 2e voorkeur voor een dag en eventuele aanvangs-

tijd, het aantal personen en uw adres via spaarndam@rijnland.net. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst 

bij te wonen en wilt u meer informatie? Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar bovenstaand 

emailadres, dan wordt contact met u opgenomen. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op via onderstaande 

gegevens. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op de website van Rijnland via www.rijnland.net/slui-

zen-spaarndam  

 

Met vriendelijke groet, 

Beens Groep B.V. 

  
Ing. J. (Jaap) van Dijk 

Omgevingsmanager 

E-mail: j.vandijk@beensgroep.nl 

Mobiel: 06-29471503 

mailto:spaarndam@rijnland.net
http://www.rijnland.net/sluizen-spaarndam
http://www.rijnland.net/sluizen-spaarndam

