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Geachte mevrouw, mijnheer,
Ten tijde van het produceren van bijgaande papieren nieuwsbrief waren de
noodmaatregelen met betrekking tot de Kolksluis nog niet bekend. Daarom
leggen wij u graag in deze brief uit, welke maatregelen rondom de Kolksluis
getroffen worden om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.
Achtergrond noodmaatregelen
De kademuren van de Westkolk en de Oostkolk verkeren in slechte staat. De
muren rusten op houten funderingspalen die een groot deel van hun stevigheid
kwijt zijn. De houten kwelschermen zijn lek, waardoor grond onder de kades
wegspoelt. Dit kan spoelgaten veroorzaken. Daarom bereiden we het vervangen
van de kademuren voor. De uitvoering hiervan zal in 2021 starten.
Tijdens een recente duikinspectie is vastgesteld, dat 70% van de funderingspalen aan Oostkolk-zijde dermate slecht is, dat veiligheidsmaatregelen nodig
zijn. Begin dit jaar leidde de slechte staat van de fundering onder de Westkolkkademuren al tot een parkeerverbod langs het water. Op dit moment bekijken
we, welke aanvullende noodmaatregelen nodig zijn tot we de kademuren gaan
slopen en nieuwe muren plaatsen.
Kademuren Kolksluis tijdelijk afgezet
We zetten in ieder geval de Oostkolk-kademuur zo snel mogelijk met
afzettingen af. Zo voorkomen we het risico op ongelukken door het belasten van
de kademuren. Ondertussen werken we met de betrokken aannemer,
bouwkundige experts en veiligheidsdeskundigen aan langer durende
noodmaatregelen die de tijd tot het vervangen van de kademuren kunnen
overbruggen.
Duikinspectie
Op maandag 28 september 2020 inspecteren we met een duikinspectie opnieuw
de funderingspalen van de Westkolk en bekijken we de vleugelmuren aan de IJzijde. Indien uit de inspectie blijkt dat dit noodzakelijk is, dan zetten we ook de
Westkolk-kademuur af en beraden we ons op extra veiligheidsmaatregelen aan
de IJ-zijde.
Kolksluis vullen met zand
De noodmaatregel die we nu onderzoeken is het vullen van de Kolksluis met
zand, tot net onder de waterlijn. Hiermee stabiliseren we de kademuren, totdat
we ze gaan vervangen. Tegelijkertijd brengen we dan damwanden aan bij beide
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sluishoofden, zodat het zand niet weg kan spoelen. Tijdens de uitvoering zal de
hele Kolksluis met bouwhekken afgezet moeten worden. We verwachten de
uitvoering van deze maatregel binnen 4 à 5 weken te starten. Als de Kolksluis
gevuld is met zand, kunnen de bouwhekken naar verwachting snel weg.
Niet meer schutten
Tot de oplevering van de nieuwe kademuren kan er in de Kolksluis niet geschut
worden. Ook als besloten wordt om de kolk niet met zand te vullen, is schutten
gevaarlijk voor de stabiliteit van de kademuren en de kwaliteit van de kades
daarachter. Schutten bevordert het wegspoelen van grond achter de kades met
het risico op verzakkingen en spoelgaten.
Bouwkundige vooropnames
Voordat we de langdurige noodmaatregelen treffen, laten we bouwkundige
vooropnames maken van alle huizen in de directe omgeving. Het bureau dat de
bouwkundige vooropnames gaat uitvoeren, zal de desbetreffende bewoners
rechtstreeks benaderen voor een afspraak.
Wij vertrouwen erop, mede namens de gemeente Haarlem, u voorlopig
voldoende geïnformeerd te hebben. Direct omwonenden ontvangen voor
aanvang van de noodwerkzaamheden in de Kolksluis nog een brief met
aanvullende informatie.
Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze brief of de nieuwsbrief nog vragen over het
project of de noodmaatregelen? Neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum (telefoonnummer vindt u in het briefhoofd). Zij zetten uw
vragen door naar het Cluster Beheer & Bedienen of het Omgevingsteam sluizen
Spaarndam. U ontvangt via een van deze afdelingen zo spoedig mogelijk een
reactie. Algemene informatie over het project kunt u vinden op onze website:
www.rijnland.net/sluizen-spaarndam
Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Leendert van der Plas
Cluster Beheer &
Bedienen
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