NIEUWSBRIEF

Foto: Hollandse Hoogte

Onderhoud Grote Sluis Spaarndam
Februari 2019 - In opdracht van Hoogheemraadschap van
Rijnland gaat De Boer & De Groot civiele werken b.v. groot
onderhoud uitvoeren aan de Grote Sluis in Spaarndam.
Middels een nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte
over de voortgang van de werkzaamheden.

WIE ZIJN WIJ
De Boer & De Groot civiele werken is een beton- en waterbouw
bedrijf met vestigingen in Friesland, Groningen en Noord-Holland.
Wij zijn een familiebedrijf met veel ervaring op het gebied van
realisatie en onderhoud van onder andere sluizen, bruggen,
remming- en geleidewerken en (drijvende)steigers. Ook
betonrenovatie en de restauratie van monumentale bruggen en
sluizen is een van onze specialisaties.
Bij de uitvoering van het onderhoud aan de Grote Sluis doen wij
ons best u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
voortgang van onze werkzaamheden, en om omgevingshinder zo
veel als mogelijk is te minimaliseren. Heeft u desondanks toch
een klacht of andere verbeterpunten voor ons, dan horen wij dit
graag!

WAT GAAN WE DOEN
De Grote Sluis is na bijna 10 jaar toe aan groot onderhoud. Voor
de sluisdeuren betekent dit dat ze worden schoongemaakt,
geïnspecteerd, dat kitnaden worden vervangen en hout- en
staalwerk wordt gerepareerd waar nodig. Hiervoor worden de
deuren set voor set uitgehesen vanaf het water door ons
kraanschip. Dit schip neemt de deuren mee naar een locatie
verderop, waar wij het onderhoud op het water gaan uitvoeren.
Ook de scharnieren van de deuren worden gereviseerd.
Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de
hydraulische installatie (de aandrijving van de deuren), en worden
er nog diverse elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd.
De werkzaamheden aan de sluisdeuren worden in fases
uitgevoerd zodat de sluis zo veel mogelijk in werking kan blijven.

FASERING
Eind februari starten wij al met diverse voorbereidende
werkzaamheden op locatie, waaronder kabel - en leidingwerk.
Het in- en uithijsen van de sluisdeuren vindt in drie fases plaats.
Fase 1: het uithijsen van de eerste set sluisdeuren start op
maandag 11 maart. De hydraulische installatie zal worden
losgekoppeld van de deuren waarna deze worden uitgehesen en
meegenomen door ons kraanschip. Er zal bij de sluis een
onderwaterinspectie plaatsvinden aan de scharnierpunten en nog
divers aanpassingswerk aan de losgekoppelde hydrauliek worden
verricht. Ons streven is om de eerste set deuren binnen twee
weken weer terug te plaatsen. Voor fase 1 staat dit vooralsnog
gepland op donderdag 21 maart.
Voor fase 2 en 3 geldt nagenoeg dezelfde volgorde van
werkzaamheden.
Fase 2: streefdatum uithijsen van de tweede set sluisdeuren is
maandag 25 maart. Terugplaatsing staat vooralsnog gepland op
donderdag 4 april.
Fase 3: voor de derde set sluisdeuren is de streefdatum om deze
uit te hijsen op maandag 8 april. Terugplaatsing staat vooralsnog
gepland op donderdag 18 april.
Op de dagen dat de deuren worden uitgehesen en terug
gehangen is de sluis voor alle scheepvaartverkeer gestremd.

WERKTIJDEN
Onze werktijden zijn van 07.00 uur tot 20.00 uur. Op de
momenten dat de sluisdeuren worden in - en uitgehesen
kan het zijn dat de werkzaamheden uitlopen. In de
weekenden wordt in principe niet gewerkt.

UITKIJKBORDES
INLOOPUURTJE
Voor belangstellenden plaatsen wij bij de sluis een
tweetal uitkijkbordessen van waar men de
werkzaamheden aan de sluis kan bekijken. Hierdoor
wordt de stoep niet geblokkeerd en hoeven passerende
voetgangers niet op de rijbaan te lopen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden organiseren wij
iedere woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur een inloopuurtje in
onze bouwkeet op het sluiscomplex. Als u vragen heeft, dan bent
u van harte welkom.

OVERLAST
Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden willen wij de
overlast voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk
minimaliseren. Veel van onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit
vanaf het water. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen
genomen om hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te
beperken.
Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden er
geen openbare parkeerplaatsen door ons in gebruik genomen of inen uitritten van omwonenden en/of bedrijven geblokkeerd.
Hijswerkzaamheden van de deuren vinden plaats vanaf het water,
waardoor het niet nodig is een hijskraan of ander groot materieel
rondom de sluis op te stellen. De aan- en afvoer van zware
materialen vindt plaats aan Het Zijkanaal C.
Geluidsoverlast / trillingen
Om de omgeving tijdens de werkzaamheden niet tot last te zijn
worden de werkzaamheden aan de sluisdeuren zoveel mogelijk
overdag uitgevoerd aan boord van ons schip.
Lichthinder
Wanneer het nog donker is bij het starten van de werkzaamheden
rond 07.00 uur ‘s ochtends hebben wij verlichting nodig. Om te
voorkomen dat omwonenden of verkeer hier hinder van ondervinden
worden de bouwlampen zo gepositioneerd dat deze niet bij
aanwonenden in de huizen schijnen en het verkeer niet verblinden.
Bouwlampen worden ‘s nachts uitgezet.
Verkeersoverlast
Tijdens de spitsuren (van 07.00-09.00 en 16.00-18.00 uur) zorgen
wij er voor dat de brug van de Grote Sluis niet open hoeft in het
kader van onze werkzaamheden. Om verdere overlast te voorkomen
door in- en uitvoegende vrachtwagens maken wij gebruik van een
loswal aan de Zijkanaal C Weg, richting het Noordzeekanaal. Vanuit
deze loswal rijden wij via de N202 naar de A22 de snelweg op. We
voorkomen hiermee extra verkeer op de Spaarndammerdijk en de
Slaperdijkweg.
Ervaart u ondanks alle maatregelen toch overlast door onze
werkzaamheden, of zijn er andere klachten? Neemt u dan contact op
met onze omgevingsmanager ter plaatse: Cor van Breugel. Zijn
contactgegevens vindt u in deze nieuwsbrief.
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INFORMATIEBIJEENKOMST
Om de werkzaamheden verder toe te lichten en eventuele vragen
te beantwoorden organiseren we op dinsdag 5 maart een
informatiebijeenkomst voor alle omwonenden en
belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in het
Dorpscentrum Spaarndam (Ringweg 36) en start om 19:30 uur.
U bent van harte welkom! Indien u hier graag bij aanwezig wilt
zijn stellen wij het zeer op prijs als u een bericht stuurt naar het
volgende e-mailadres: vestigingwognum@deboerendegroot.nl
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CONTACTGEGEVENS OMGEVINGSMANAGER
Cor van Breugel
Telefoon: 06-23013081
E-mail: corvanbreugel@deboerendegroot.nl

