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Geachte heer, mevrouw, 
 

De kademuren van de monumentale Kolksluis zijn in zeer slechte staat en moeten 
daarom vervangen worden. Voor de uitvoering van de nieuwe kademuur aan 
Oostkolk-zijde is een aantal ontwerpvarianten afgewogen. Waterveiligheid, de 
Rijksmonumentale status van de Kolksluis met zijn unieke vorm, het behoud van de 
monumentale kastanjebomen en het voorkomen van schade aan de directe 
omgeving maakten de afweging complex.  
 
Bestuurlijke overeenstemming 
Om de uiteenlopende belangen af te wegen, is de afgelopen maanden gesproken 
met omwonenden, de dorpsraad, bomenexperts, bomenbelangenverenigingen en 
de gemeente Haarlem. Ook is uitgebreid onderzoek naar de conditie en de 
verwachte levensvatbaarheid van de bomen uitgevoerd. 
 
De gemeente Haarlem wil de monumentale kademuur op dezelfde plaats houden, 
het liefst met behoud van de kastanjebomen. Rijnland vindt het risico op zettingen 
bij de uitvoering van deze ontwerpvariant te groot. De zettingen zouden mogelijk 
schade kunnen veroorzaken aan de monumentale panden die dicht op de 
Oostkolk-kade staan. Op basis van het uitgangspunt van de gemeente Haarlem om 
de kademuur niet te verplaatsen, de conditie van de bomen en het risico op 
zettingen dat Rijnland niet wenst te nemen, is een uitvoering zonder 
kastanjebomen de enige mogelijkheid. Deze conclusie is tussen het bestuur van 
Rijnland en het gemeentebestuur van Haarlem besproken.  
 
Omgevingsvergunning en kapvergunning 
Op basis van onze conclusie en de onderbouwing hiervan stemt gemeente Haarlem in met 

het uitwerken van de ontwerpvariant waarbij de bomen gekapt worden zodat de 
positie van de kademuur behouden blijft. Naar verwachting zal Rijnland begin volgend 
jaar de omgevingsvergunning voor de Oostkolk aanvragen. Uiteraard houden we u hiervan 
op de hoogte. 
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Nieuwe bomen 
Rijnland is zich sterk bewust van de gezichtsbepalende waarde van de huidige bomen in 

het beschermde dorpsgezicht. Voor het plaatsen van nieuwe bomen gaan we in 
gesprek met een bomenexpert, bomenbelangenverenigingen en de gemeente.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over het project? Neemt u dan contact op met het Omgevingsteam sluizen 
Spaarndam via spaarndam@rijnland.net  of bovenvermeld telefoonnummer. Voor vragen 
met betrekking tot de kastanjebomen kunt u contact opnemen met Anita Jonk van de 
gemeente Haarlem via antwoord@haarlem.nl  of telefoonnummer 14 023. Meer informatie 
over het project is te vinden op de website: www.rijnland.net/sluizen-spaarndam 
 

Met vriendelijke groet, 
namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 
Olga van Es 
Projectmanager 
 


