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Nieuwsbrief
Gaastmeer

Aangenaam kennis te maken! Wij zijn Jansma Drachten BV. Een modern allround aannemersbedrijf uit Drachten.
Wij gaan in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân de kade aan de Hofstrjitte én de kade en steigers
vervangen aan de Pieldyk. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanstaande werkzaamheden
aan de kade van de Hofstrjitte en de Pieldyk te Gaastmeer. U leest onder andere over de inhoud van het project,
de planning en welke hinder u kunt verwachten.
Kade Hofstrjitte
De kade aan de Hofstrjitte is aan vervanging toe. De kade is ‘lek’; het keert de grond
onvoldoende. Hierdoor verzakt er regelmatig straatwerk direct achter de kade. De
oude kadeconstructie slopen we gedeeltelijk om plaats te maken voor de nieuwe
kade. De nieuwe kade komt op exact dezelfde plek als de bestaande kade. De nieuwe
kade bestaat uit een stalen damwand met een zogenaamd betonnen voorhangschort
waarop het nieuwe metselwerk is geplaatst. In onderstaande tekening is een doorsnede
gegeven van de kade.
Werkzaamheden Hofstrjitte
De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats vanaf het water. Met uitzondering
van het uitnemen van de straatstenen en het ontgraven van de kade, dit zal vanaf de
Hofstrjitte plaats vinden. Vanaf het water worden de stalen damwanden trillingsvrij
(drukken, dus niet trillen) in de grond aangebracht. Het betonnen voorhangschort en
het metselwerk maken we vooraf in onze fabriek. Dit hoeven we dus niet op locatie
meer te maken. Deze prefab elementen worden over het water aangevoerd en vanaf
het water aan de stalen damwand ‘gehangen’. De kade krijgt dus hetzelfde uiterlijk
als nu het geval is. Het verschil is dat deze constructie vele malen sterker is. Wanneer
het straatwerk is aangebracht zijn de werkzaamheden aan de kade van de Hofstrjitte
gereed. Met het vervangen van de kade aan de Hofstrjitte wordt ook de trailerhelling
vervangen. De positie van de trailerhelling blijft ongewijzigd.

Legenda
omleidingsroute
afgesloten voor
autoverkeer

Impressie van het betonschort (grijs)
welke leunt op de stalen damwand
(bruin). Op het betonschort is het
nieuwe metselwerk geplaatst (wit
gestreept).

Omleiding Hofstrjitte
Om de bestaande kade
te vervangen zal de
Hofstrjitte gedeeltelijk
afgesloten worden. Er blijft
enkel een strook van de
Hofstrjitte beschikbaar
voor fiets- en voetgangers.
Het autoverkeer wordt
omgeleid. De omleiding
gaat via de Hofstrjitte over
de tijdelijke ontsluitingsweg
naar de Turfdyk en vice
versa.

Kade Pieldyk
De kade en de steigers aan de Pieldyk zijn ook toe aan vervanging. Allereerst worden de bestaande houten damwand en
de houten steigers gesloopt. Na de sloop wordt er een nieuwe houten damwand aangebracht en nieuwe houten steigers
aangebracht. Het slopen en het aanbrengen van de nieuwe damwand en steigers wordt vanaf het water uitgevoerd. Om te
kunnen slopen wordt er achter de damwand grond ontgraven. Voor de werkzaamheden sluiten we de Pieldyk gedeeltelijk af.
Er is geen toegang meer voor autoverkeer. Fiets en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de gedeeltelijk afgesloten
Pieldyk.
Planning
Wij starten direct na de kerstvakantie op maandag 10 januari 2022. Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden vóór aanvang
van het vaarseizoen, 1 april 2022, gereed zijn. In onderstaande tabel leest u de details.
WANNEER

WAT

HINDER

10-01-2022 t/m 01-04-2022

kadevervanging Hofstrjitte

auto’s via omleidingsroute, fietsers en
wandelaars kunnen passeren

01-02-2022 t/m 01-04-2022

kadevervanging Pieldyk

auto’s via omleidingsroute, fietsers en
wandelaars kunnen passeren
Wij werken op werkdagen van 07.00 – 17.00 uur, de planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Terreininrichting
Het werkgebied sluiten we af met bouwhekken. Op die manier voorkomen we publiek op ons werkterrein en kunnen
we ons werk veilig uitvoeren. Voor onze medewerkers plaatsen we een bouwkeet. We plaatsen deze tussen de
trailerhelling en de parkeervakken aan de Hofstrjitte. Dit gaat wellicht ten koste van 1, maximaal 2 parkeervakken.
Als er zorgen zijn…
Voor zorgen, klachten of vragen is er altijd een aanspreekpunt bereikbaar. U kunt een medewerker van Jansma
aanspreken op de bouw of contact opnemen met de uitvoerder of omgevingsmanager. Beide zijn telefonisch, per
e-mail of WhatsApp te bereiken. Ook via onze social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram) zijn wij bereikbaar.
Impressie
Op de afbeelding rechts ziet u een impressie van
de nieuwe kade.

Contactgegevens
Omgevingsmanager - Imgriet Hulst
tel nr. 06 - 55 72 35 87 / i.hulst@jansma.biz

Uitvoerder - Filippus Hoekstra
tel nr. 06 -55 72 06 43

Projectleider - Hessel Vogelvanger

Directievoering gemeente Súdwest-Fryslân
Siepie Wijbenga tel nr. 0515-48 95 20
		
s.wijbenga@sudwestfryslan.nl

tel nr. 06 - 10 92 32 81 / h.vogelvanger@jansma.biz
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