
  
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 1  

Vervangen Oeverconstructie Kanaal Schagen-Kolhorn 

Genemuiden, 11 september 2017 

 

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. 

Wij informeren u met deze brief over de werkzaamheden die wij de komende maanden gaan verrichten. 

 

Werkzaamheden starten 2 oktober 

Beens Groep is sinds februari 2017 bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het oeverherstel.  

2 oktober gaan de werkzaamheden buiten dan echt van start. Dan beginnen wij met het vervangen van de 

oeverconstructie aan de noordzijde ter hoogte van Watersportvereniging Jan van Ketel tot aan de Spoorbrug 

Schagen.  

Tegelijkertijd beginnen we met het vervangen van de oeverconstructie aan de noordzijde vanaf de Molenkolksluis 

te Kolhorn tot de begraafplaats in Kolhorn. (zie afbeelding, geel gearceerde gebieden) 

 

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Mogelijk is er voor het wegverkeer en de scheepvaart 

beperkt zicht. Voor de scheepvaart zijn er ook vaarwegversmallingen ter hoogte van de werkzaamheden. Er is een 

vaarwegbreedte van 12 meter. De damwanden worden in de oever getrild. Hierdoor kan enige geluidshinder voor 

omwonenden ontstaan. Wij verwachten geen trillingshinder, mocht dit wel gebeuren dan passen wij onze 

werkzaamheden aan. 

 

Uw aanspreekpunt 

Wij stellen ons als doel klachten te voorkomen door duidelijke communicatie vooraf. Jorian Overweg is als 

omgevingsmanager verantwoordelijk voor de communicatie met u. Als er toch klachten ontstaan dan kunt u deze 

melden bij Jorian Overweg, omgevingsmanager. Hij is bereikbaar op 06-11142034 en via 

j.overweg@beensgroep.nl. 

 

Wij informeren u en andere belanghebbenden tijdens de uitvoeringsperiode door onze nieuwsbrieven. Mocht u toch 

nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. 

 

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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