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Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?



Rijnland Aanleiding, incl. archeologie



Dieptepeiling Kolksluis 1735

Te zien is dat de “palenlijn” niet in een 
rechte lijn loopt, maar aan beide zijden 
(zowel aan de IJ-zijde als aan de 
Spaarnezijde) naar “binnen” loopt (nabij 
nummer 18/20 op de kaart). 

Vanaf daar is aannemer Beens de palen 
tegengekomen. Ook aan de IJ-zijde is 
aannemer Beens de palen tegengekomen, 
maar deze konden zij verwijderen ten 
behoeve van het ontwerp. 



Huidige stand van zaken – archeologische vondsten

Begin december 2021 graaft aannemer Beens Groep 
een sleuf langs de kade van de Oostkolk. Hierin komen 
damwanden als basis voor de nieuwe kademuur. 

Tijdens het graven stuitten we op oude houten palen 
en balken:
- bij huisnummers 3-9 van 4 tot 7 meter lang;
- bij huisnummers 17-25 met meer dan 8 meter lengte. 

Een deel ervan is onder archeologische begeleiding 
uitgegraven. Voor huisnummers 17-25 blijft alles in de 
grond. 



Afmetingen van de palen en 
balken worden vastgelegd, de 
coördinaten van de vindplaatsen 
worden op een geografische 
kaart ingetekend.

Archeologische vondsten 
Kolksluis in Spaarndam 
(rijnland.net).

https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/sluizen-spaarndam/de-kolksluis/archeologische-vondsten-kolksluis-spaarndam/


Huidige stand van zaken - damwanden

• Van de 165m damwand moet er nog circa 25 
meter worden geplaatst

• Dit is ter hoogte van Oostkolk 17 – 25

• Verschillende varianten zijn beschouwd

• Extra (grond) onderzoeken zijn gedaan

• Uiteindelijk keuze is (damwanden schuin zetten) 



Hoe gebeurt dit?

• Damwanden 
worden schuin voor 
de palen gezet

• Drukken en trillen 
met een 
hydraulische kraan



Beens Aangepaste werkwijze en planning



Wat gebeurt er buiten?

• Westkolk

• Oostkolk

• Algehele Planning 

• Bomen



Westkolk

• Verankering

• Ophangen beton

• Afwerking met 
metselwerk en hout

• Drainage

• Bestraten



Oostkolk 

• Oostkolk 1 - 15
• Oostkolk 17 - 25
• Damwanden schuin 

aanbrengen
• Trillingen en 

zettingen
• Geluid



Planning

• T/m april kadeconstructie Westkolk + deel Oostkolk
• Maart t/m mei kadeconstructie 2e deel Oostkolk

Bestrating 
• Westkolk mei gereed
• Oostkolk juni gereed

• Juni & juli verwijderen zandaanvulling



Nieuwe bomen

Planten in het najaar omdat:
• Verwijderen huidige wortels bomen, toepassen 

groeiverbetering, aanleggen drain, huisaansluitingen 
riool, en kadeconstructie is niet gereed voor 1 april 

• Plantseizoen van 1 november – 1 april 
• Risico later planten dan 1 april is dan ze het niet redden
• Her-groeigarantie vervalt bij planten na 1 april



BouwRisk Metingen en monitoring panden
Luchtfoto: Topview



Omgevingsfactoren m.b.t. overlast / schade

- Trillingen

- Geluid

- Zettingen

- Grondwater



Monitoring - Trillingen

- Afstand tot belendingen ongeveer 7 meter
- Panden zijn monument of status gevoelig
- Te verwachte trillingsbelasting maximaal 3,3 mm/s
- Bestaande houten fundering zal als scherm werken
- Hoog frequent trillen
- Schadekans is 1 tot 3%



Monitoring - Trillingen



Monitoring – Trillingen

Trillingsmonitoring
- Drie naast het werk gelegen panden worden gemeten
- Trillingsmeter op stijf punt van de draagconstructie
- Mogelijk uitbreiding van meting naar bovenste verdieping
- Bemande metingen
- Trillingen worden beoordeeld op schade
- Trillingshinder bij deze methode is niet te voorkomen, maar beperkt 

tot 1 a 2 dagen



Monitoring - Geluid

- Geluid is berekend op de gevel
- Geluidniveaus zijn getoetst aan Bouwbesluit en overlegd met gemeente 
- Gedurende het intrillen is het geluid hevig! Dit zijn momenten gedurende 

een dag.
- Overlast van geluid is helaas niet te voorkomen, gedurende de gehele 

periode (geschat op 5 dagen)
- Geen metingen van geluid voorzien



Monitoring - Zettingen

- Zettingen in een trog

- Bestaande houten fundering zal als scherm werken
- Berekende zettingstrog is 6,9 meter van de damwand 

zonder scherm
- Effect van scherm (oude houten wand) is groot
- Te verwachtte kans op zetting van panden is daarmee klein 



Monitoring - Zettingen

- Gelijk aan het gehele project

- Gedurende de gehele doorlooptijd (geschat op 5 
dagen) bemande metingen

- Tot op heden geen grote zettingen in dit deel 
vastgesteld



Monitoring - Zettingen



Monitoring - Grondwater

- Gelijk aan het gehele project

- De wijziging in uitvoering heeft geen enkel 
effect op het grondwater dan de geplande 
uitvoering



Schadeprotocol en -loket
Blijven ongewijzigd.

https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/sluizen-spaarndam/schadeloket/schadeprotocol/

https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/sluizen-spaarndam/schadeloket/schadeprotocol/


Hoe ziet de Kolk er straks uit?





Communicatie

• BouwApp

• Spreek ons aan op het 
werk

• Jaap van Dijk

Omgevingsmanager

j.vandijk@beensgroep.nl

06 29471503

Download de BouwApp en volg het project 

Kademuren Kolksluis Spaarndam




