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: Werkzaamheden op zaterdag met ingang van 25 februari voor de nieuwe kolk Beatrixsluis

Beste bewoners,
e

Sas van Vreeswijk voert in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit voor de aanleg van een 3 sluiskolk
voor de Beatrixsluis. We zijn in januari gestart met het intrillen van de damwanden voor de sluishoofden. Omdat
deze werkzaamheden onvoorziene vragen en klachten tot gevolg had, hebben we hierover op 7 februari een
brief gestuurd. Helaas is het omwille van de voortgang noodzakelijk dat wij vanaf deze week ook op zaterdag
tussen 09.00 uur en 18.00 uur werken aan de nieuwe sluiskolk. Deze extra werkzaamheden op zaterdag zullen
duren tot eind maart. Wij begrijpen dat dit voor u een onprettig bericht is om te krijgen. Met deze brief
informeren wij u over de werkzaamheden op zaterdag, leggen we uit waarom dit noodzakelijk is en wat wij
daarbij gaan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Waarom is het nodig dat er nu ook op zaterdag wordt gewerkt?
Helaas is het aanbrengen van de damwanden voor de bouwkuipen van de sluishoofden achter op schema
geraakt. Dit komt omdat de damwandplanken minder makkelijk de grond in gaan dan vooraf verwacht, vanwege
de bodemgesteldheid van de ondergrond. De ondergrond en de grotere moeite die het kost om de
damwandplanken de grond in te krijgen, vormen mede de oorzaak van de overlast. Om de verloren tijd weer in
te lopen, hebben we gekeken naar verschillende opties, zoals inzet van een extra heistelling, het versnellen van
de werkzaamheden die volgen op het intrillen van de damwanden en het doorwerken op zaterdag. De inzet van
een extra heistelling bleek om veiligheidsredenen niet mogelijk. Er is te weinig werkruimte om dit op een veilige
manier te kunnen doen. Ook het versnellen van vervolgwerkzaamheden biedt geen oplossing. Dit geeft teveel
onzekerheid op de lange termijn. Er is daarom voor gekozen om tot eind maart op zaterdagen door te werken,
zodat de bouwkuipen van de nieuwe sluishoofden volgens planning eind maart gereed zijn.
Wat wordt er gedaan om de overlast hiervan te beperken?
Wij begrijpen dat u het werken op zaterdag als extra hinderlijk kunt ervaren. Wij zullen op zaterdagen daarom
niet voor 09.00 uur beginnen met het intrillen van de damwandplanken en uiterlijk om 18.00 uur stoppen we
met de werkzaamheden. Verder worden de werkzaamheden gemonitord met bemande metingen (dit houdt in
dat er een geluidstechnicus aanwezig is die de gemeten waarden controleert) zodat er voor een andere
uitvoeringsmethode gekozen kan worden als blijkt dat de damwandplanken niet makkelijk op de juiste diepte te
krijgen zijn. We boren de damwandplanken dan voor en zullen de damwanden gaan naheien in plaats van
verder intrillen. Indien dit noodzakelijk is ontstaat een korte periode met extra geluidoverlast wat wij gedurende
de week uitvoeren en niet op zaterdag. Meer mogelijkheden om de overlast te beperken zijn er niet vandaar dat
wij uw begrip vragen voor de overlast.
Waar kan ik terecht met vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan meer uitleg over deze werkzaamheden, de hinder die dit
met zich meebrengt en onze keuze om de komende weken ook op zaterdag te werken. U bent dan ook van
harte welkom tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 23 februari tussen 17:30 uur en 19:00 uur bij

ons in de witte keet aan Defensiedok 10 te Nieuwegein. Wij geven dan uitleg en u kunt uw vragen stellen. Er zal
dan ook iemand van het onafhankelijke meetbureau aanwezig zijn om meer te kunnen vertellen over de geluidsen trillingsmetingen.
U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen via het mailadres
contact@sasvanvreeswijk.nl. Indien uw vraag niet kan wachten kunt u bellen met de omgevingsmanager van
Sas van Vreeswijk op telefoonnummer 06 11 36 07 12.
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