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De herfst is al flink zichtbaar en voelbaar. Dat betekent dat de lindebomen
binnenkort van de kweker in Sint Oedenrode naar de Oostkolk in Spaarndam
verhuizen. In deze nieuwsbrief vertellen we over de aanstaande verhuizing en de
werkzaamheden daaromheen.

Planning bomen en boomvakken
De lindebomen komen dinsdag 29 november over water bij de Oostkolk aan. Onder
begeleiding van idverde Bomendienst worden ze vanaf het water in de
boomspiegels gehesen. Op woensdagmorgen 30 november, rond 9 uur, helpt
wethouder Robbert Berkhout graag een handje mee. We hebben ook de
bomenbelangenverenigingen uitgenodigd. Vanaf donderdag 1 december staan alle
bomen op de Oostkolk. In de week erna (week 49) zorgt de firma Compeer voor
nieuwe opsluitbanden bij de boomspiegels met aansluitend straatwerk. In week 50
volgt de vaste beplanting rondom de bomen. De genoemde data en weken zijn
ingepland maar nog niet definitief. Onvoorziene omstandigheden - zoals ongunstige
weersverwachtingen - kunnen vertraging veroorzaken.
In de met bomenzand gevulde boomspiegels zullen de bomen verder uitgroeien. Bij
aankomst zijn ze zo’n 7 meter hoog. Die lengte zal nog minimaal verdubbelen, want

uiteindelijk kunnen lindebomen zo’n 15 tot 20 meter hoog worden. Ze ontwikkelen
een ovale tot eivormige kruin van glimmend donkergroene bladeren. In juni
verschijnen er geurende bloemen in hangende tuilen. Deze zijn rijk aan honing en
zeer aantrekkelijk voor bijen.
Tijdens het planten van de bomen en het aanpassen en vullen van de
boomsvakken, moet de Oostkolk vanaf de kade t/m de boomspiegels vrij zijn van
obstakels.

Nieuwe afmetingen boomvakken
Als de lindebomen op hun plek staan, krijgen de vakken antracietkleurige
opsluitbanden. De 2 buitenste boomvakken in de bomenrij hebben een buitenmaat
van 2.70 x 2.70 meter. De overige 5 boomvakken hebben een buitenmaat van 2.90
x 2.90 meter. De opsluitbanden steken 15 cm boven het straatniveau uit, behalve
bij het boomvak ter hoogte van huisnummers 23-25. Daar is de bovenkant van de
opsluitbanden gelijk aan het straatwerk in verband met een vlotte afwatering bij
regenval. In de vakken komt een mix van vaste planten, zie de foto hierboven.

Haalpennen en rinketlieren
Onlangs zijn er 10 extra haalpennen bevestigd aan de Westkolk-kade. Haalpennen
bieden de mogelijkheid om schepen tijdelijk vast te leggen. Daarnaast vervangen
we voor aanvang van vaarseizoen 2023 de zogenaamde rinketlieren op de
sluisdeuren. Dit zijn onderdelen waarmee de sluisdeuren geopend en gesloten
worden.

Voorbereidingen Woerdersluis en Boezemsluis
Nu de kademuren van de Kolksluis vervangen zijn, kunnen we de sluishoofden
herstellen. Daarnaast gaan we met de Woerdersluis (zie foto hierboven) en de
Boezemsluis aan de slag. Voordat we u kunnen vertellen wat we precies gaan
doen, moeten we eerst nog enkele onderzoeken afronden. Die onderzoeken zijn
noodzakelijk voor een doordacht plan van aanpak per deelproject.
Via onze website houden wij u voorlopig op de hoogte. Zodra we
weten wat we wanneer en hoe gaan aanpakken, zullen we u weer actief gaan
benaderen via nieuwsbrieven, de BouwApp en de online
tevredenheidsonderzoeken.
naar onze website

Vragen, klachten, complimenten?
Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Stuur bij voorkeur een e-mail
naar spaarndam@rijnland.net. Voor dringende zaken kunt u ook telefonisch contact

opnemen met ons Klant Contact Team, telefoonnummer 071 - 306 3535.
Alle informatie over het project vindt u op www.rijnland.net/sluizen-spaarndam.
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