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Genemuiden, 16-03-2022 

 

Beste bewoner, ondernemer, 

 

Afgelopen periode bent u door het hoogheemraadschap van Rijnland en Beens Groep geïnformeerd over een wijziging in werk-

zaamheden aan de Oostkolk. In verband met aangetroffen obstakels in de ondergrond zijn we genoodzaakt de damwanden over 

circa 25 meter anders aan te brengen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.  

 

Wat er gaat gebeuren 

Wij werken vanaf het werkterrein in de kolk met een speciale kraan. Deze extra kraan wordt vooraf via het water aangevoerd 

langs de Balkbrug. De kraan plaatst de nieuwe damwanden van de kadeconstructie schuin de grond in. Het trillend aanbrengen 

van de damwandplanken is de enige technische methode die we hier kunnen toepassen. Deze methode maakt meer geluid dan 

het drukken van damwandplanken. 

 

Data en werktijden 

We voeren de hierboven beschreven werkzaamheden van woensdag 23 maart tot en met donderdag 31 maart 2022 uit.  De 

werktijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur. Het kan voorkomen dat we vanwege onvoorziene omstandigheden doorwerken tot 

19.00 uur of op zaterdag. In dat geval informeren wij u daarover via de BouwApp. Op zondag werken we niet.  

 

Geluidshinder 

Het trillend aanbrengen van de damwandplanken brengt geluid met zich mee. Hoe u het geluid ervaart, is afhankelijk van di-

verse factoren. Denkt u daarbij aan de afstand van uw woning tot ons werkterrein, de wind, omgevingsgeluiden, uw persoon-

lijke beleving en uw thuissituatie. 

Het geluid is vergelijkbaar met de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 aan de IJ-zijde van de Kolksluis. Ook hier zijn des-

tijds damwanden trillend aangebracht. 

 

Beheersmaatregelen 

We hebben onderzoek gedaan naar de impact van het geluid van de werkzaamheden op de omgeving. Op basis van dit onder-

zoek hebben we ontheffing aangevraagd om de werkzaamheden uit te voeren. Graag willen wij u op basis daarvan op het vol-

gende wijzen: 

▪ Houdt ramen en deuren zo veel als mogelijk gesloten tijdens onze werktijden; 

▪ Blijf als het mogelijk is niet de hele dag thuis; 
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▪ Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze brief, als u zich vanwege persoonlijke omstandigheden 

zorgen maakt over de impact van onze werkzaamheden. Ook kunt u contact opnemen met het omgevingsteam van Rijn-

land via spaarndam@rijnland.net. Dan kijken we samen met u naar een oplossing. 

 

Informatie en vragen over de werkzaamheden  

Wij houden u via de BouwApp op de hoogte over de voortgang en bijzonderheden van de werkzaamheden. U kunt de BouwApp 

downloaden op uw telefoon of tablet. Zoek hierbij naar het project ‘Kademuren Kolksluis Spaarndam’. Algemene informatie 

vindt u op de website www.rijnland.net/sluizenspaarndam. 

 

 

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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