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Inhoud
Dit document bevat achtergrond omtrent 
de werkzaamheden aan de Kolksluis en 
heeft de volgende inhoud:

1. Aanleiding project
2. Urgentie aanpak
3. Toelichting complexe situatie 

I. Monumentale status Kolksluis
II. Monumentale bomen
III. Technische uitvoerbaarheid



1. Aanleiding project - Algemeen
Al eeuwenlang verzorgt het 
hoogheemraadschap van Rijnland het 
periodieke onderhoud van haar 
waterkeringen. De volgende 4 onderdelen 
maken onderdeel uit van dit project:
• Woerdersluis
• Kolksluis
• Boezemsluis 
• Duiker bij gemaal ‘de oude 

Spaarndammer’

De werkzaamheden aan de kolksluis worden 
als eerste uitgevoerd. 



1. Aanleiding project – Project Kolksluis

• Werkzaamheden aan het zuidelijk sluishoofd (1) en 
noordelijk sluishoofd (2 t.b.v. de waterveiligheid)  worden 
op een later moment uitgevoerd.

• Veiligheidsprobleem kademuren => Fundering en Kwelscherm 
(deel 3 en 4) worden vanaf eind 2020 aangepakt.
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Maatregelen zijn in rood aangeven en 
betreffen:
1.Binnensluis (incl. Balkbrug)
2.Buitensluis (incl. Kolkbrug)
3.Kademuren Westkolk
4.Kademuren Oostkolk



1. Aanleiding project – Project Kolksluis

Principe huidige opbouw kademuren



2. Urgentie aanpak Kolksluis
Oorzaak 1 instabiliteit kademuren: 
Kwelschermen
• In de afgelopen jaren zijn er op 

verschillende plaatsen langs de kademuren 
van de Oost- en Westkolk zogenaamde 
spoelgaten in het straatwerk ontstaan. Als 
gevolg van natuurlijke veroudering van de 
houten planken van de schermen zijn 
openstaande naden ontstaan.

• Door de ruimte tussen de planken spoelt 
grond weg en dit veroorzaakt gaten en 
verzakkingen in het straatwerk direct achter 
de kademuren.



2. Urgentie aanpak Kolksluis
Oorzaak 2 instabiliteit kademuren: 
Funderingspalen

• Uit recent onderzoek blijkt dat de houten 
funderingspalen dusdanig verzwakt zijn, 
dat de constructieve veiligheid niet 
gegarandeerd kan worden. 



2. Samenvatting urgentie - veiligheid
Locatie spoelgaten in periode 2018-2019

In de periode 2018- 2019: drie keer een spoelgat

gat in 2013 was 1 bij 6 meter, 1 á 1,5 meter diep (bij café de 

kolk)

Oorzaak=> zeer slechte kwaliteit van het kwelscherm 

waardoor zand wegspoelt en het straatwerk verzakt. 

Instabiliteit kademuren 

Januari 2019 parkeerverbod Westkolk



3. Toelichting complexe locatie
De kademuur te vervangen is een complexe operatie. Er is beperkte werkruimte 
beschikbaar tijdens de uitvoering. Ook het bewaken van het grondwaterpeil is van 
belang in relatie tot de monumentale woningen. 

Huidige uitgangspunten voor het ontwerp en de uitvoering zijn:
- Behoud aanzicht in het kader van beschermd dorpsgezicht;
- Behoud kastanjebomen en vervangen door nieuwe bomen als behoud onmogelijk 
wordt;
- Werkzaamheden vanaf het water in verband met beperkte werkruimte;
- Bewaken van de grondwaterstand in verband met de funderingen van omringende 
huizen (veelal op staal en hout).
- Trillingsarme werkwijze 



I. Monumentale status
De Kolksluis (1280) is de oudste nog werkende 
sluis in Europa. De Kolksluis is een 
rijksmonument en maakt onderdeel uit van het 
beschermde dorpsgezicht. 

Hylkema Erfgoed heeft een bouwhistorische 
verkenning en waardenstelling uitgevoerd. De 
samenvatting is hiernaast weergegeven.
De presentatie is hieronder weergegeven.



Archief onderzoek

Kolksluis Spaarndam
1628



Kolksluis Spaarndam
1770Archief onderzoek



Kolksluis Spaarndam
1928Archief onderzoek



Kolksluis Spaarndam
1928Archief onderzoek



Kolksluis Spaarndam
1928Archief onderzoek



Kolksluis Spaarndam
1928Archief onderzoek



I. Monumentale status- transformatiekader

• Handhaaf de bestaande kadelijnen
– De contour van de Kolk (aangegeven met een gestippelde lijn): een van de kernwaarden is de vorm van de kolk die aanvankelijk langs de 

Westkolk en de Oostkolk liep, maar die in de 19de eeuw aan de westelijke zijde deels werd gedempt;

• Vervang de kademuren alleen bij technische noodzaak (Restauratieladder: conserveren/behouden vóór repareren, en repareren vóór 
vernieuwen)

• Behoud de zichtbaarheid van de bouwgeschiedenis 
- het verschil in de toegepaste materialen;
- de toegepaste materialen zelf 
Het verschil in materiaalgebruik bij de kademuur langs de westzijde van de kolk (aangemerkt met een blauwe stip): de voornoemde demping heeft 
geleid tot een verschil in materiaal bij het optrekken van de kademuren. Dit verschil staat in directe relatie met deze bouwgeschiedenis en zorgt voor 
een afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis. Daarmee is dat verschil in materiaalgebruik noemenswaardig en het behouden waard. 

•



II. Monumentale bomen
Bureau ‘BTL’ heeft de 7 monumentale 
kastanjebomen op de Oostkolk in 2019 
onderzocht op conditie, mechanische 
kwaliteit, toekomstverwachting en gekeken 
naar de bodemopbouw en het wortelstelsel.

De presentatie van dit onderzoek is op de 
volgende pagina’s weergegeven.



II. Monumentale bomen

• Het betreft een monumentale bomenrij (7 stuks)
• Kroon aan de waterzijde speelt een belangrijke rol in het beeld
• 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 levensduur verkorten.

• De bomen staan op 2 tot 3 meter van de kade.
• Wortelpakket oppervlakkig (Grondwaterstand 0,64m onder maaiveld)
• 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 muren boven- of ondergrondse 

schade oplopen, zijn ze in onvoldoende conditie om geheel te herstellen. 
Wortelverlies, ook in beperkte mate, heeft grote invloed op de stabiliteit 
en toekomstverwachting. 



Conditie en toekomstverwachting
Iets verminderd – boom 1, 2 en 5> 15 
jaar

Onvoldoende – boom 3, 6 en 7> 10 tot 
15 jaar

Slecht – boom  4– 5 tot 10 jaar

D.m.v. groeiplaatsverbetering kan de 
toekomstverwachting verbeterd worden



Grondwaterstand
Ongeveer 50 cm onder bestrating

Gelijk aan waterniveau aan de 
waterzijde

Verklaart de oppervlakkige beworteling



Beworteling
Zeer oppervlakkig

Intensief aanwezig, dunne en dikke 
beworteling

Dikker dan 4 cm op ruime afstand van 
de boom



Oorspronkelijke bomen
Foto 1925 vlak voor herstel 
werkzaamheden

Boomsoort: Linde



Leeftijd en status bomen
Foto 1928 renovatie van de kademuren 
en kolksluis

Drooglegging in het groeiseizoen >Zeer 
aannemelijk fataal voor de bomen 

Bomen waarschijnlijk vervangen rond 
1930 > nu 90 jaar oud



Conclusie
Duurzaam behoud mogelijk mits:

Geen wortelverlies optreed

Kroonreductie maximaal 25% 

Groeiplaatsverbetering wordt toegepast



III. Technische uitvoerbaarheid
• Rijnland werkt gezamenlijk met 

aannemer Beens in een bouwteam aan 
het ontwerp. 

• In de maanden mei en juni werken we 
varianten uit en wegen deze af, waarna 
we in juli een vergunning aanvragen. 

• De uitvoering start naar verwachting 
medio november (indien vergunning 
gereed).



III. Technische uitvoerbaarheid

Verschillende belangen

- Waterveiligheid

- Rijksmonumentale status Kolksluis

- Behoud van monumentale kastanjebomen 

- Aandacht voor de funderingen van 
omringende huizen (veelal op staal en hout). 
(grondwaterstand, trillingsvrij)

Meerdere oplossingsrichtingen


