
  
 

 

 

 

Nieuwsbrief 6  

 

Vervangen Oeverconstructie Kanaal Schagen-Kolhorn 

Genemuiden, 9 april 2018 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van provincie Noord-Holland vervangt Beens Groep de oeverconstructie 

van het Kanaal Schagen-Kolhorn aan beide zijden. Provincie Noord-Holland is 

verantwoordelijk voor circa 252 kilometer vaarwegen. Om de Noord-Hollandse 

vaarwegen in stand te houden is het noodzakelijk om de oeverconstructies goed te 

onderhouden en waar nodig te vervangen. Langs het kanaal Schagen-Kolhorn wordt 

in totaal 12,8 kilometer aan oever hersteld en dit zal voor 2019 gereed zijn.  

 

Wij informeren u met deze brief over de werkzaamheden die wij de afgelopen 

periode hebben uitgevoerd en welke wij de komende periode gaan uitvoeren. 

 

Natuurvriendelijke oevers 

Er wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de twee natuurvriendelijke oevers in het Kanaal Schagen-Kolhorn. 

In het onderhoudswerk aan de oevers legt Provincie Noord-Holland waar mogelijk dergelijke oevers aan.  

 

In de afgelopen periode is er een start gemaakt met het realiseren van de natuurvriendelijke oever ter hoogte van 

de Lasschoterbrug. Omdat op deze locatie voldoende ruimte beschikbaar is wordt deze gebruikt voor een zone 

met open water met voldoende doorstroming, waterplanten en daaromheen draszones. Deze locatie wordt een 

geschikte paaiplaats voor verschillende soorten vissen.  

 

Naast de natuurvriendelijke oevers krijgt het kanaal om de 50 meter een fauna-

uitstapplaats. Dieren kunnen zo makkelijk in en uit het water komen. Voor meer 

informatie over natuurvriendelijke oevers zie: www.noord-holland.nl/nvo. 

 

Het kanaal als ecologische verbinding 

Alle extra maatregelen bij de oeverherstelwerkzaamheden maken het kanaal 

waardevol als ecologische verbinding. Ze vormen verbindingszones tussen 

gebieden met een grote natuurwaarde.  

 

Afmeervoorzieningen 

Ter hoogte van de Molenkolksluis en de Burenbrug zijn de afgelopen periode de 

afmeervoorzieningen gerealiseerd. Zo vlak voor de start van het vaarseizoen kan 

er weer gebruik gemaakt worden van deze afmeervoorzieningen. 

     

Omgevingsmanager als aanspreekpunt 

Wij stellen ons als doel klachten te voorkomen door duidelijke communicatie vooraf. Daarom ontvangt u tijdens 

de uitvoering deze nieuwsbrieven. Mocht u vragen of klachten hebben dan kunt u deze melden bij Jorian 

Overweg, Omgevingsmanager.  

Hij is bereikbaar via 06-11142034 en j.overweg@beensgroep.nl.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Jorian Overweg, Omgevingsmanager 

Nylonstraat 16  Postbus 6 

8281 JX Genemuiden 8280 AA Genemuiden 

Tel. 038 - 385 55 85 info@beensgroep.nl 
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