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Kadeversterking
Eemskanaal, traject
Oostersluis - Jan B. Bronssluis
Stand werkzaamheden
Met de zomervakantie in zicht, beginnen ook de werkzaamheden van Beens Groep aan een einde te
komen. Na de afronding van de eerste fase, bevinden zich ook de tweede en derde fase in de afronding. Zoals u wellicht al gezien heeft, zijn vrijwel alle betonplaten in fase twee geplaatst. Na het
plaatsen van de laatste betonplaten zullen de afrondende werkzaamheden starten, waarna fase
twee weer opengesteld wordt voor fietsers en voetgangers.
Fase drie begint tevens op een einde te lopen. Nabij de Borgbrug liggen een aantal kabels en leidingen in de ondergrond. De werkzaamheden rondom deze voorzieningen hebben helaas wat vertraging opgelopen. Hierom zullen deze werkzaamheden na de zomervakantie worden afgerond. Dit
betekent dat u tot na de zomervakantie nog hinder zult ondervinden van werkzaamheden. Deze
hinder bestaat voornamelijk uit een langere afsluiting van het Roeierspad en beperkte geluidshinder.
Vanaf de bouwvak (week 32, 33 en 34) zal het Roeierspad afgesloten zijn vanaf de Rollen tot aan het
looppad richting de Roggeplein (vak paars).
De werkzaamheden in fase vier zijn reeds ook in volle gang. Alle bewoners zijn geïnformeerd betreffende de planning, een bewonersbijeenkomst is gehouden en alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Zo ligt er voor de bewoners een tijdelijke parkeervoorziening nabij de Allesco Esso
Center en zijn alle brievenbussen verplaatst. Ook is er een tijdelijke 'nood' weg aangelegd in het
geval zich een calamiteit voordoet waarvoor hulpdiensten (brandweer, ambulance ed) nodig zijn.

Planning
In fase twee zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Het fietspad nabij de Driebondsbrug
wordt aangelegd en verderop bij het Roeierspad dient er nog een kleine sanering te worden uitgevoerd. Daarnaast worden binnenkort de loopbruggen weer aangesloten op het dijklichaam.
Zoals aangegeven wordt een deel van de
werkzaamheden van fase drie opgeschoven
tot na de zomervakantie. Dit betekent niet
dat er geen verdere werkzaamheden plaatsvinden in fase drie: de betonplaten worden
nog neergelegd, de geplaatste ankers worden nog afgespannen (op sterkte brengen)
en afrondende montagewerkzaamheden
vinden plaats aan de damwandconstructie.
Nu de werkzaamheden in fase vier zijn gestart, wordt in deze fase begonnen met het zetten van de
damwandconstructie, de verankering wordt geplaatst en wordt er gestart met het montagewerk.
Het bijzondere in deze fase is de bereikbaarheid van de aanwonenden. Waar in de voorgaande fases
het wegvak werd afgesloten voor onbevoegden, moet de Rollen na werktijd weer open zijn voor
omwonenden. Hiertoe zijn er afspraken gemaakt tussen de bewoners en alle uitvoerende partijen.
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Na de bouwvak:
Na de bouwvak zal Beens Groep
nog een aantal werkzaamheden
uitvoeren. Deze beslaan:
- Werkzaamheden kabels en leidingen rondom Borgbrug (paars);
- Monteren drenkelingtrappen;
- Plaatsen steenbestorting;
- Zetten damwand Driewegsluis;
- Landhoofden Borgbrug;
Van deze werkzaamheden zult u
minimale hinder ondervinden.

Traject Garmerwolde
Omgevingscoördinator: ook
voor u!
Voor alle belanghebbenden bij het

Tijdens de werkzaamheden aan het Eemskanaal is Beens Groep niet alleen bezig met werkzaamheden
tussen de Oosterluis en de Jan B. Bronssluis, maar ook op het traject tussen de Jan B. Bronssluis en
Woltersum gaat Beens Groep aan het werk. Het zogenoemde traject ‘Garmerwolde’.

project ‘Kadeversterking Eemskanaal
noordzijde, traject Oostersluis Bronssluis’ staat er een omgevingscoördinator van de opdrachtnemer
klaar. Hij is het eerste aanspreekpunt
voor u al uw vragen en opmerkingen.

Op dit traject dient Beens
Groep op een achttal locaties overkluizingen te maken. Deze constructies, ook
wel coupures genoemd,
zorgen voor een stevige en

Jaap van Dijk, omgevingscoördinator

waterdichte kadeconstruc-

Beens Groep, kunt u via verschillende

tie op locaties waar kabels

manieren bereiken:

en/of leidingen de damwandlijn kruisen. Op deze

- Telefonisch via 06 11 17 81 56
- E-mail via
eemskanaal@beensgroep.nl
- via www.verbeterdebouw.nl

plekken kunnen geen volledige damwandplanken de
grond in worden geplaatst,
waardoor een alternatieve
oplossing gevonden moet

Eén van de oplossingen wordt geplaatst: een verkort schot

worden.
- Persoonlijk via het wekelijkse inloopspreekuur: woensdags van 16:30
uur tot 17:30 uur in Buurt- en speeltuinvereniging Ruischerbrug.

Nylonstraat 16
8281 JX Genemuiden
Postbus 6
8280 AA Genemuiden
Tel. 038 - 385 55 85
info@beensgroep.nl
www.beensgroep.nl

Vaart u binnenkort over het water en ziet u verderop schepen van Beens Groep liggen? Hopelijk herinnert u zich dan dit bovenstaande bericht.

