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Aan: 
Bewoners/eigenaren Het Brekkense Wiel 
 
Betreft: vernieuwen damwand 
 
Geachte medebewoners, 
 
Op de fasevergaderingen van 2 en 19 mei 2015 en op de Algemene Ledenvergadering van vereniging Het 
Brekkense Wiel op 6 juni 2015 is ingestemd met het vernieuwen van de damwand in ons park. Dit geldt zowel de 
algemene delen als de damwand op de individuele kavels. De opdracht is daartoe gegund aan Aannemingsbedrijf 
Bouma uit Lemmer, die het werk in 3 winterseizoenen uit zal voeren. 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de planning en de werkzaamheden in de komende winterperiode.  
 
Op de bijgaande kaart is aangegeven waar de aannemer zal starten met de werkzaamheden en welk deel dit 
winterseizoen zal worden uitgevoerd.  
De werkzaamheden zullen starten in week 43 en lopen tot en met april 2016. 
 
Bij de collectieve delen van de vereniging zal de aannemer de bestaande damwand inkorten en voor de damwand 
een nieuwe damwand aanbrengen met nieuwe ankers en ankerstangen. 
 
Waar het gaat om de individuele kavels zullen door de aannemer de volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd: 

 Demonteren/verwijderen steigers en aanlegvoorzieningen op de kavel. Deze blijven uw eigendom en 
zullen worden opgeslagen op de kavel; 

 Vrij graven van de bestaande damwand. De grond blijft op de kavel en wordt gebruikt voor het aanvullen 
bij de nieuwe damwand; 

 Afzagen en afvoeren van het bovenste deel van de damwand; 

 Plaatsen van nieuwe damwand alsmede het aanbrengen van nieuwe ankers en ankerstangen in de kavel; 

 Aanvullen en egaliseren van de grond. 
 
Herplaatsen of nieuw aanbrengen van steigers en aanlegvoorzieningen maakt geen deel uit van de opdracht aan de 
aannemer. Indien gewenst kunt u hierover rechtstreeks afspraken maken met de aannemer, maar u kunt natuurlijk 
ook besluiten deze werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren. 
 
Interra uit Joure is door ons ingehuurd om toezicht te houden op de werkzaamheden van de aannemer. Heeft u 
tijdens het werk vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het 
volgende mailadres: 
 
brekkensewiel@interra.nl 
 
De toezichthouder van Interra (Gerrit-Jan Dijkstra) zal dan samen met het bestuur zorg dragen voor 
beantwoording en waar van toepassing maatregelen nemen. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. 
 
Bestuur vereniging Het Brekkense Wiel  
 

Bijlagen: - tekening met planning  werkzaamheden 
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