
 

 

 

 

 

 

 

  

   Varianten Oostkolk Spaarndam 

 

Project in het kort 

De kademuren van de Kolksluis zijn in 1927 voor het laatst vervangen. Ze hebben het einde van 

hun levensduur bereikt. Al in 2013 kwamen de eerste meldingen van spoelgaten. Die zijn met 

tijdelijke reparaties gedicht. In 2018 bleek tijdens een duikinspectie dat de houten 

funderingspalen en houten kwelschermen verzwakt zijn. Door openstaande naden spoelt het 

water de grond onder de kades weg, waardoor verzakkingen en gaten ontstaan. Daarom is 

parkeren op de Westkolk langs het water tijdelijk verboden. 

Om de kademuren (3 en 4, zie plattegrond) stabiel en dus veilig te maken, moeten zowel de 

funderingen als de muren (kwelschermen) vernieuwd worden. Voor de Westkolk zijn veiligheid 

en aansluiting bij het beschermde dorpsgezicht belangrijke voorwaarden voor ontwerp en 

uitvoering. Voor de Oostkolk gelden dezelfde voorwaarden en vormen de 7 monumentale 

kastanjebomen een extra uitdaging in verband met risico op schade aan wortels en kruinen. 

Samen met de aannemer gaan we op zoek naar een realistische oplossing waarbij veiligheid 

centraal staat. 

 

Toelichting Rijksmonument 

De Kolksluis (1280) is de oudste nog werkende sluis in Europa. De rijksmonumentale 

status en de vorm van de sluis zijn bijzonder en belangrijk voor het beschermde 

dorpsgezicht. Kolksluizen zijn bedoeld om te schutten. Doordat de kolk zich tussen de 

buiten- en binnensluis bevindt (1 en 2, zie plattegrond), kunnen er meerdere schepen 

tegelijk geschut worden. Als de kadelijn verschuift, wijzigt het aanzicht van de sluis 

(cultuurhistorisch). Met name de (oorspronkelijke) grillige vorm van de kolk is 

bijzonder aan deze sluis. 

Toelichting Kastanjebomen 

De monumentale kastanjebomen op de Oostkolk zijn na de vorige renovatie (1927)  

geplant. Daarvoor stonden er lindebomen. De bomen zijn begin 2020 onderzocht op 

conditie, mechanische kwaliteit, toekomstverwachting, bodemopbouw en 

wortelstelsel. Doordat de afstand tussen de stamvoet en de kademuur klein is, zijn de 

wortels grotendeels met de kademuur vervlochten. Als de bomen bij de sloop van de 

oude muur boven- of ondergrondse schade oplopen, zijn ze in onvoldoende conditie 

om te herstellen. Ondergronds wortelverlies, ook in beperkte mate, heeft grote 

invloed op de stabiliteit en de toekomstverwachting. Als er aan de kadezijde 

(gestel)takken verwijderd worden t.b.v. het werken met een kraan, dan gaat dat ten 

koste van de karakteristieke kroonvorm en daarmee de esthetische waarde van de 

bomen. Snoeiwonden kunnen de maximale levensduur verkorten. Zowel 

ondergronds als bovengronds zijn er bedreigingen voor het behoud van de bomen. 

 
Toelichting technische uitvoerbaarheid 

De kademuur vervangen is een complexe operatie. De werkruimte is beperkt tijdens 

de uitvoering, zowel in de hoogte (i.v.m. boomkruinen) als de breedte van de kade. 

De werkzaamheden zullen daarom grotendeels vanaf het water worden uitgevoerd. 

Het bewaken van het grondwaterpeil is van belang in relatie tot de fundering van de 

monumentale woningen. Het behoud van de bomen is het uitgangspunt, maar als 

behoud van deze bomen niet mogelijk is, dan worden ze vervangen 

Op dit blad zijn 3 uitvoeringsvarianten weergegeven voor de vervanging van 

de kademuur aan de Oostkolk. Deze varianten zijn bedoeld als ‘praatprent’ 

voor de omgeving. 
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Uitvoering    

Voorbereiding uitvoering Ontwerpvarianten Definitief  ontwerp 

Vergunning aanvraag  

Meer informatie over het 
project is te vinden op: 
https://www.rijnland.net/plannen/
sluizen-spaarndam 
 

1. Binnensluis (incl. Balkbrug) 
2. Buitensluis (incl. Kolkbrug) 
3. Kademuren Westkolk  
4. Kademuren Oostkolk 
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