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Genemuiden/Groningen, 16-01-2018,
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat voert Beens Groep werkzaamheden uit voor het
project ‘Kadeversterking Eemskanaal noordzijde, traject Oostersluis – Jan B. Bronssluis’ waarover u eerder bent
geïnformeerd. Beens Groep is een landelijk opererend waterbouwbedrijf.
Omgevingscoördinator
Vanuit ons als aannemer staat te allen tijde de omgevingscoördinator voor u klaar. Hier kunt u terecht voor al uw
vragen en opmerkingen. Dit kan via onderstaande contactgegevens, via Bewuste Bouwers en tijdens
het inloopspreekuur. Indien u contact wilt opnemen met onze opdrachtgever, Waterschap Noorderzijlvest, dan
verwijzen wij u graag door naar omgevingsmanager Wietske van der Meulen via info@noorderzijlvest.nl.
Nieuwsbrief
Elke maand zal er i.v.m. deze werkzaamheden een nieuwsbrief uitgegeven worden vanuit Beens Groep. Hierin staat
vermeld de gedane werkzaamheden, vooruitblik, opvallende zaken en overige informatie wat van belang is voor u.
Deze nieuwsbrieven zullen gepubliceerd worden op de volgende websites:
• Waterschap Noorderzijlvest:
www.noorderzijlvest.nl/eemskanaalkade,
• Bewonersgedeelte Tasmantoren:
www.tasmantoren.nl
• Wijkraad Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk:
http://ruischerbrug.info
Indien u deze nieuwsbrief ook via de post of per mail wilt ontvangen, gelieve dan contact opnemen met Jaap van
Dijk, omgevingscoördinor van Beens Groep.
Bewuste Bouwers
Dit project staat aangemeld bij platform Bewuste Bouwers. Dit houdt in dat wij werken volgens een bepaalde
gedragscode op en rondom het werkterrein. Heeft u een vraag, klacht, tip of compliment voor onze bouwplaats?
Dan kunt u dat kenbaar maken via de website www.verbeterdebouw.nl Deze melding wordt direct doorgezet naar
ons. Daarnaast kunt u nog steeds contact opnemen met onze omgevingscoördinator Jaap van Dijk voor feedback
en vragen.

Inloopspreekuur
Wij hechten waarde aan persoonlijk contact met onze omgeving. Daarom organiseren wij elke week een
inloopspreekuur waar u ook persoonlijk terecht kunt voor vragen, opmerkingen, tips en informatie. Onze
omgevingscoördinator staat u wekelijks op woensdag van 16:30 uur tot 17:30 uur graag te woord in het gebouw
van Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug, adres: Woldweg 41.
Omgevingstevredenheid
Om goed in beeld te krijgen van uw tevredenheid en hier op in te spelen tijdens onze werkzaamheden, zouden wij
graag een kleine enquête bij u willen afnemen. Dit gebeurt digitaal en kost slechts 2 minuten van uw tijd. Opgeven
hiervoor kan door een e-mail te sturen naar eemskanaal@beensgroep.nl De enquête kan ook analoog gemaakt
worden tijdens de inloopspreekuren. Wij hopen op uw aller medewerking!
Calamiteiten
Mocht er ten tijde van onze werkzaamheden een calamiteit doen voorkomen, dan kunt u dit te allen tijde bij ons
melden via het calamiteitennummer. Dit nummer is ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bereikbaar. Het
calamiteitennummer luidt: 06-111 78 156.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Beens Groep B.V

J. (Jaap) van Dijk
Omgevingscoördinator
E-mail: eemskanaal@beensgroep.nl
Mobiel: 06-11178156

Bijlage 1

Fasering, planning en uit te voeren werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf januari 2018 t/m augustus 2018, verdeeld over 4
fases, zie onderstaand kaartje.
Gestart wordt met het tijdelijk verwijderen van alle bestaande objecten (bijvoorbeeld paaltjes, bebording, etc.).
Hierna zal het fietspad worden opengebroken. Vervolgens zal een klein deel van het dijklichaam ontgraven worden.
Aansluitend zal de dijk verstevigd worden door middel van het aanbrengen van stalen damwanden. Deze worden
getrild aangebracht en daarna verankerd in het dijklichaam. Nadat de nieuwe damwand geplaatst is, zal de
bestaande (zowel beton, hout en staal*) damwand verwijderd worden. Daarna wordt de kade verhoogd (ca. 25
cm). Tenslotte zal er een nieuw fietspad gerealiseerd worden en worden de verwijderde objecten teruggeplaatst.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen gepaard gaan met: Geluidshinder, beperkte bereikbaarheid van woningen aan De Rollen
en een omleiding voor gebruikers van het Ruiterpad.
Fasering/afzetting:
Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Fasering staat aangegeven in bijgevoegde afbeelding.
Fase 1: januari - april
Fase 2: februari - mei
Fase 3: maart – juni
Fase 4: april – juli

*Niet alle stalen damwanden worden verwijderd. Een deel van de bestaande stalen wanden zal intact
blijven.

