
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft  : Start aanbrengen damwanden  

Projectnaam : Vervangen kademuren Kolksluis Spaarndam 

Ons kenmerk : B21022 

 

 

Genemuiden, 15-11-2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 21 oktober jl. hebben het hoogheemraadschap van Rijnland en Beens Groep u geïnformeerd over een onvoorziene 

uitloop van het project. Met. deze brief informeren wij u over het aanbrengen van de damwanden en de planning van 

de werkzaamheden.  

 

Start aanbrengen damwanden 

Eerder is gecommuniceerd dat het aanbrengen van de damwanden vanaf begin december zou plaatsvinden. Deze plan-

ning was afgestemd op een vertraagde levertijd van de damwanden vanwege een grondstoffentekort. In goed en meer-

maals overleg tussen Beens Groep, Rijnland en de leverancier is het toch gelukt om de damwanden eerder te ontvangen. 

Hierdoor kunnen wij gelukkig een week eerder starten dan in de vorige brief aangegeven. Wij starten in de week van 

22 november met het zetten van de damwanden.  

 

Werkzaamheden komende periode 

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden brengen wij tot aan de kerstvakantie damwanden aan. Vanaf 23 

december tot en met 9 januari vinden er geen werkzaamheden in de Kolksluis plaats. In het nieuwe jaar starten we 

vervolgens met de verankering van de nieuwe kademuren.  

 

Werktijden 

Voor het aanbrengen van de damwanden zijn de werktijden en -dagen aangepast. Werkzaamheden vinden plaats van 

maandag tot en met donderdag tussen 08:00 uur en 19:00 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er geen werkzaam-

heden. Mochten de omstandigheden hierom vragen, dan kan besloten worden om ook op deze dagen te werken. U 

wordt hier dan tijdig over geïnformeerd. 

 

Afsluiting Westkolk 

Woensdag 17 en donderdag 18 november is de Westkolk afgesloten voor auto's. Vanaf 08:00 uur is het niet meer mo-

gelijk om met een auto de Westkolk op of af te rijden. Wel is de kolk bereikbaar via het voetpad vanaf de IJdijk en via 

de steeg tussen de Westkolk 46 en 48. Ook blijft de Balkbrug te gebruiken.  
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Afbeelding 1. Toegang (groen) Westkolk tijdens afsluiting 

 

We realiseren ons dat tijdens de afsluiting een verhoogde parkeerdruk ontstaat op omliggende straten. Daarom verwij-

zen wij voor parkeren naar de parkeerplaats ‘Landje van Gruijters’. Dit staat woensdag en donderdag ook met borden 

op straat aangegeven. 

 

Meer informatie 

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met Jaap van Dijk via j.vandijk@beensgroep.nl 

en 06-29471503.  

 

Op www.rijnland.net/sluizen-spaarndam vindt u meer informatie over dit project. Wilt u wekelijks op de hoogte zijn 

van de laatste ontwikkelingen in het project? Dat kan via de BouwApp op uw mobiele telefoon of tablet of via 

http://www.debouw.app/projects/kademuren-kolksluis-spaarndam/updates  

 

Met vriendelijke groet, 

Beens Groep B.V. 

  
Ing. J. (Jaap) van Dijk 

Omgevingsmanager 

E-mail: j.vandijk@beensgroep.nl 

Mobiel: 06-29471503 
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