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Vervangen Oeverconstructie Kanaal Schagen-Kolhorn
Genemuiden, 6 oktober 2017
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van provincie Noord-Holland vervangt Beens Groep de oeverconstructie van het Kanaal SchagenKolhorn 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 in oktober 2018 gereed zijn. Wij informeren u met deze brief over de werkzaamheden die wij de komende
maanden gaan verrichten.
Tot eind juli 2018 maaiwerkzaamheden
Beens Groep is afgelopen maandag 2 oktober gestart met het maaien van het riet op de noordoever van het Kanaal
Schagen-Kolhorn. Onze ecoloog heeft vooraf de oevers geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde dieren plantsoorten en broedende vogels. Hij heeft deze niet aangetroffen in het gebied. Om te voorkomen dat
broedvogels worden verstoord en/of nesten worden vernietigd als gevolg van de werkzaamheden wordt het riet op
de oever kort gehouden tot eind juli 2018.
Rietkragen weghalen en bewaren
Om de oude damwanden te verwijderen worden de rietwortels afgegraven en op
de oever tijdelijk opgeslagen. Doordat wij deze voorzichtig afgraven kan deze na
het plaatsen van de nieuwe damwand weer terug geplaatst worden. Dit omdat
we zorgvuldig om willen gaan met de natuur. De nog te plaatsen damwanden
komen tot op de watergrens; dit gecombineerd met het terugplaatsen van het riet
betekent dat de nu aanwezige rietoevers blijven bestaan.
Gebied checken op niet-gesprongen explosieven
De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in gebieden die verdacht zijn op de
aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is het Kanaal Schagen-Kolhorn door de Duitsers gebruikt als
verdedigingslinie. Er is mogelijk munitie in het kanaal gedumpt of in de
loopgraven achtergebleven. Het gebied zal onderzocht worden door middel van
detectie. Wanneer er een explosief wordt gedetecteerd zal deze met de benodigde
veiligheidsmaatregelen worden verwijderd.
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 op 06-11142034 en via j.overweg@beensgroep.nl.
Met een vriendelijke groet,
Jorian Overweg
Omgevingsmanager

