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Geachte heer/mevrouw, 

 

Tijdens het plaatsen van damwanden aan Oostkolk-zijde stuitten we eind 2021 

op houten palen. Deze palen zijn waarschijnlijk van een eeuwenoude fundering 

of remmingswerk. U ontving hierover al een brief van aannemer Beens Groep. 

 

Nader bodemonderzoek heeft uitgewezen, dat we de palen van meer dan acht 

meter lengte, aangetroffen ter hoogte van huisnummers 17 – 25, niet zonder 

risico’s voor de naastgelegen panden kunnen verwijderen. Dit betekent dat we 

deze funderingsresten moeten laten zitten. Dat heeft gevolgen voor de locatie 

van de nieuwe damwanden en de wijze waarop we ze aanbrengen. Daarover 

willen we u graag informeren. 

 

De aangepaste werkwijze leidt tot een besluit tot wijziging van het projectplan. 

Ook heeft de situatie invloed op het moment van oplevering van de nieuwe 

kademuren. 

 

Aangepaste werkwijze 

Om de damwanden over een traject van circa 25 meter alsnog de grond in te 

krijgen, hebben we verschillende scenario’s bedacht en doorgerekend. De 

bodemonderzoeken leverden waardevolle informatie op over de locatie van de 

oude funderingsresten en de resterende ruimte voor de damwanden. 

Uiteindelijk kiezen we, na overleg met diverse experts, voor een scenario 

waarbij we de damwanden schuin de grond inbrengen. Zo komen ze evenwijdig 

aan de oude palen op de gewenste diepte.  

 

Uitgangspunt bij alle scenario’s was het behouden van de oorspronkelijke lijn 

van de kade. Bij de keuze voor de uiteindelijke werkwijze gaven drie 

argumenten de doorslag: het minste risico op schade aan huizen, in combinatie 

met een goede uitvoerbaarheid en met beperkte gevolgen voor planning en 

kosten. 
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Om de damwanden schuin de grond in te brengen, moeten we gaan trillen in 

plaats van drukken. De normen met betrekking tot trillingen (de zogenaamde 

SBR-richtlijnen) blijven echter hetzelfde. Ook tijdens de nieuwe werkwijze zullen 

de trillingen binnen de norm moeten blijven. Uiteraard wordt daarom tijdens de 

uitvoering zeer intensief en bemand gemeten.  

 

Besluit tot wijziging van het projectplan en extra beheersmaatregelen 

De ontwerpaanpassing en nieuwe aanpak voor een deel van de Oostkolk leggen 

we vast via een officiële wijziging van het op 30 april 2021 bekendgemaakte 

projectplan. Het ‘Schadeprotocol versie mei 2021 definitief’, het uitgebreide 

monitoringsplan en daarbij horende verzekeringen blijven ongewijzigd van 

kracht. Het wijzigingsbesluit wordt naar alle pandeigenaren rondom de Kolksluis 

gestuurd.  

 

Onvermijdelijke geluidsoverlast 

Trillen betekent geluidsoverlast. We verwachten binnen een week klaar te zijn. 

Het geluid is vergelijkbaar met de werkzaamheden die we vorig jaar buiten de 

Kolksluis aan IJdijk-zijde uitvoerden. We beseffen ons dat geluid een behoorlijke 

impact op uw thuissituatie kan hebben, zeker bij thuiswerken.  

 

Vertraging in oplevering Kolksluis 

Aan de Westkolk-zijde werken we zoveel als mogelijk door volgens planning. We 

zijn deze week met de verankering gestart. Daarna kunnen we de kademuur 

gaan opbouwen. Aan de Oostkolk-zijde lopen we vertraging op, omdat tijd nodig 

was om de verschillende scenario’s uit te werken op basis van aanvullend 

onderzoek. Ook heeft de nieuwe werkwijze invloed op de aanvoer en inzet van 

ander materieel en materialen. We verwachten vanaf half maart met het 

intrillen van de resterende damwanden voor de Oostkolkkade te kunnen starten.  

 

Helaas is de kans groot dat door deze vertraging de bomen niet voor 1 april 

2022 geplant kunnen worden. Dat betekent dat aanplant kan verschuiven naar 

het najaar. Zodra de nieuwe planning bekend is, ontvangen alle bewoners en 

ondernemers hierover bericht van Beens Groep. 

 

Archeologische vondsten 

Samen met de Historische Werkgroep en de Stichting Kolksluis werken we aan 

een aparte webpagina Archeologie Kolksluis. Daarop vindt u foto’s, feiten en 

speculaties over de herkomst van de palen.  

 

 

 

 



Uw vragen 

We begrijpen dat deze brief vragen kan oproepen. Daarom organiseren we de 

volgende online bijeenkomsten: 

Maandag 7 februari, van 14.00 tot 15.30 uur voor eigenaren Oostkolk 17-25; 

Dinsdag 8 februari, van 13.30 tot 15.00 uur voor alle omwonenden; 

Donderdag 10 februari, van 10.00 tot 11.30 uur voor alle omwonenden. 

 

Via spaarndam@rijnland.net kunt u zich voor een van deze online 

bijeenkomsten aanmelden. Naam, e-mailadres en voorkeursdatum zijn 

voldoende. U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer bovenaan deze brief. 

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een Microsoft Teams link 

voor de bijeenkomst van uw keuze. 

 

Heeft u voor die tijd al vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op 

met omgevingsmanager Alexandra Braun van Rijnland, telefoonnummer 

0713063724 of omgevingsmanager Jaap van Dijk van aannemer Beens Groep, 

telefoonnummer 0629471503. Mailen kan ook naar spaarndam@rijnland.net 

 

Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

Olga van Es 

Projectmanager sluizen Spaarndam 
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