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Geachte bewoner(s), 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt de renovatie van de Kolksluis in 
Spaarndam voor. De kademuren langs de Oost- en de Westkolk en bijbehorende 
kwelschermen zijn in slechte staat en zijn aan groot onderhoud toe. De 
renovatiewerkzaamheden starten in het najaar van 2020.  
 
Vooruitlopend hierop verricht Rijnland een aantal onderzoeken om de staat van 
het onderhoud in beeld te brengen en inzicht te krijgen in objecten in de 
ondergrond. Met deze brief informeren wij u over onderzoeken die vanaf 14 
oktober 2019 uitgevoerd worden rondom de Kolksluis. 
 
Werkzaamheden 
In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland graaft aannemingsbedrijf 
Compeer BV zes proefsleuven. De lengte van een proefsleuf is circa 2 meter.  
Het doel van de proefsleuven is om de kabels en leidingen en de constructie van 
de kademuren in beeld brengen.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Aan de oostzijde van de kolk worden twee proefsleuven gegraven ter hoogte 
van de bomen. De andere vier proefsleuven zijn aan de westkant ter hoogte van 
de parkeerplaatsen en café Spaarndam. Voetgangers en fietsers kunnen om de 
werkzaamheden heen. Er is geen verkeershinder. 
De werkzaamheden starten op maandag 14 oktober 2019. Onder voorbehoud 
van de planning zijn deze werkzaamheden uiterlijk donderdag 17 oktober 
gereed.  
 
Informatie 
Voor vragen en/of opmerkingen over dit project kunt u contact met ons 
opnemen. Ondergetekende en collega Wendy van der Zwart zijn hiervoor uw 
contactpersonen. Zij zijn bereikbaar via spaarndam@rijnland.net of anders via 
bovenstaand telefoonnummer.  
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Met vriendelijke groet, 
namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 
Alexandra Braun 
Omgevingsmanager  u 


