
Het is alweer eind november, we zijn inmiddels ruim 1,5 maand aan het werk aan de kademuur van De Luts in 
Balk. Er is al veel gebeurd en er staat ook nog veel op de planning. Via deze derde Bewaar Bericht Balk houden 
wij jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws. 
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Wijziging planning door kabels en leidingen
Nog niet alle kabels en leidingen zijn verwijderd in ons werkgebied. Dit betekent dat we de werkzaamheden zoals we ze 
hadden gepland en gecommuniceerd niet kunnen uitvoeren. Om zo weinig mogelijk vertraging op te lopen wijzigen we de 
volgorde in de planning. In plaats van de gehele kademuur van De Luts vanaf de Teernstrabrêge te voorzien van defi ni� eve 
damwanden stoppen we nu halverwege, bij de kerk. Als dit klaar is starten we met het aanbrengen van de bouwkuip vanaf de 
Ossebrêge rich� ng de kerk. We hopen dat we hierna zo snel mogelijk weer verder kunnen met het plaatsen van de 
damwanden vanaf de kerk rich� ng de Teernstrabrêge. In onderstaande tabel kunt u de planning afl ezen. In de a� eelding zijn 
de fases te zien.

Nieuwe gezichten op de werkvloer
Eind november verlaat uitvoerder Eddy van Delden dit project. Zijn inmiddels vertrouwde 
gezicht wordt vervangen door Jan Siegers. Jan komt vanaf half november instromen, eerst 
voor twee dagen per week. Het is de bedoeling dat hij vanaf begin december meer aanwezig 
is in Balk. Jan wordt het eerste aanspreekpunt op het werk bij vragen, zorgen of klachten. 
Jan is jaren werkzaam geweest bij het project Aanpak Ring Zuid in Groningen bij Combina� e 
Herepoort, waarin Jansma één van de combinanten is. Hier was hij verantwoordelijk voor de 
renova� e van de bestaande kunstwerken. Een kunstwerk is vaktaal voor bijvoorbeeld een brug 
of viaduct. Jan hee�  dus veel ervaring met renova� ewerkzaamheden, zijn kennis komt in Balk 
goed van pas.

WANNEER WAT WAAR HINDER
oktober - december vervangen kademuur fase A, 

damwand en bouwkuip aan-
brengen. 

Raadhuisstraat, vanaf 
Teernstrabrêge ri. kerk

1-rich� ngsverkeer opheff en, bij 
opengebroken weg 
panden te voet bereikbaar

december - april vervangen kademuur fase B, 
damwand en bouwkuip aan-
brengen.

Raadhuisstraat, vanaf de kerk ri. 
Ossebrêge

1-rich� ngsverkeer opheff en, bij 
opengebroken weg 
panden te voet bereikbaar

Wij werken op werkdagen van 07.00 – 17.00 uur, de planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voortgang kadevervanging
Inmiddels is het metselwerk vanaf het water klaar. Ook de ver� cale 
renova� e-ankers die zorgen voor extra stevigheid zi� en in de segmenten. 
Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van de nieuwe damwand vanaf 
het water, vlak achter de huidige kade. Als de nieuwe damwanden zijn 
aangebracht starten we met het aanbrengen van de � jdelijke bouwkuip om de 
waterstand plaatselijk te verlagen. Hierna halen we het segment uit de kade en 
plaatsen dit op een prefab betonschort. De ruimte tussen het betonschort en 
het metselwerk vullen we op met gietmortel, zodat de onderdelen na 
uitharding één geheel vormen. Hierna plaatsen we het geheel weer terug op de 
nieuwe damwand.



Balk in het nieuws!
Het kan je bijna niet ontgaan zijn. De renova� e van de kademuur aan 
De Luts in Balk is meerdere malen in het nieuws geweest! Zo hee�  de 
Balkster Courant meerdere malen aandacht aan het project 
geschonken. Omrop Fryslân was woensdag 21 oktober bij ons op 
bezoek. Om 07.30 uur stond de verslaggeefster bij ons in de keet aan 
de Eastwâl. Een live radioverslag met onder andere Eddy van Delden 
van Jansma Drachten en Sjors Veenstra van gemeente De Fryske 
Marren was te horen op de Friese radiozender. Eddy vertelde over de 
werkzaamheden en de bijzonderheden die dit werk met zich 
meebrengt. Sjors vertelde over de bomen die aan De Luts stonden, het 
terugplaatsen hiervan en over het drukken van de damwandplanken. 
Ook op de website van de ‘Omrop’ is het stuk te horen en is er een 
mooi ar� kel geschreven. Het stuk is de eerste ‘hit’ door in Google te 
zoeken op de volgende woorden: ‘Balk kademuur Omrop Fryslân.’ Het 
is zeker de moeite van het opzoeken waard! Ook de Leeuwarder 
Courant besteedde aandacht aan dit bijzondere project. In de krant 
van 30 oktober was onderstaande foto met onderschri�  te zien. 

We blijven in contact
Gedurende de uitvoeringsperiode is aannemer Jansma Drachten namens de gemeente uw aanspreekpunt bij vragen, 
zorgen en klachten. Hee�  u vragen over deze of andere werkzaamheden? Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Imgriet Hulst. Zij is � jdens de gehele uitvoeringsperiode uw aanspreekpunt. Ook via onze eigen 
website en via de projectwebsite blij�  u al� jd op de hoogte van het laatste nieuws.

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

Contactgegevens

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

Uitvoerder- Jan Siegers
tel nr. 06 - 53 92 45 79 / j.siegers@jansma.biz

Jansma Drachten B.V.
De Bolder 1,  Drachten
0512 - 33 40 70

jansmadrachtenbv

jansmadrachten

jansmadrachten
www.jansma.biz
www.jansma.biz/kademuurbalk

Inloopuurtje afgelast
Wij hebben gemerkt dat om- en aanwonenden de weg naar de uitvoerder op het werk goed weten te vinden, dat is fi jn. 
Zo zijn vragen snel beantwoord en kunnen we zorgen meteen wegnemen. De omgevingsmanager hee�  het rus� g. Voor 
ons is dit een teken dat er weinig tot geen klachten, zorgen of vragen zijn. Om die reden is in overleg met de gemeente 
besloten om het tweewekelijkse inloopuurtje in de keet aan de Eastwâl af te schaff en. Vanzelfsprekend kunt u de 
uitvoerder al� jd blijven benaderen. Ook de omgevingsmanager staat u graag te woord. Als blijkt dat er in de loop der 
� jd toch behoe� e is aan het inloopuurtje dan kunnen we het altjid weer organiseren.


