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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de 
werkzaamheden aan de Kolksluis. Voor  meer informatie en vragen bent u 
binnenkort van harte welkom bij een van de bijeenkomsten op locatie, zie 
achterzijde brief. 

Achtergrond project 
Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor een veilige 
waterkering. Elke vijf jaar toetst Rijnland de sluizen en duikers op 
faalmechanismen die de veiligheid en stabiliteit van de waterkering negatief 
kunnen beïnvloeden. Bij de laatste inspecties is gebleken, dat de monumentale 
sluizen in Spaarndam opgeknapt moeten worden. Daarom gaat Rijnland de 
komende tijd met de Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker 
bij het gemaal ‘de oude Spaarndammer’ aan de slag. 

Start vervangen kademuren Kolksluis 
De werkzaamheden starten in het najaar van 2020 in de Kolksluis. De 
kademuren langs de Oostkolk en de Westkolk zijn in 1927 voor het laatst 
vervangen. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt. Naar aanleiding 
van de eerste meldingen van spoelgaten zijn al tijdelijke reparaties uitgevoerd. 
Inmiddels is vervanging van de totale kademuren noodzakelijk. 
 
Herstel Rijksmonument 
Om de kademuren stabiel en dus veilig te maken, moeten we eerst de fundering 
en de kwelschermen vernieuwen. Daarna bouwen we de kademuren opnieuw 
op. De Kolksluis is een Rijksmonument. De uitstraling van de kademuren moet 
aansluiten bij het monumentale karakter en het beschermde dorpsgezicht.   

Monumentale bomen langs de Oostkolk 
Voor de renovatie in 1927 stonden er lindebomen op de Oostkolk. Na de 
renovatie bleven deze lindebomen in eerste instantie staan. Helaas bleken ze 
binnen 4 jaar na afloop van de werkzaamheden niet meer levensvatbaar. Ze 
werden vervangen door de huidige kastanjebomen. Het vervangen van de 
kademuren dit najaar betekent opnieuw een risico voor de levensduur van de 
bomen. 
 
Bouwteam met Beens Groep 
Het hoogheemraadschap van Rijnland gunde in april dit jaar de opdracht voor 
het vervangen van de kademuren aan waterbouwer Beens Groep.  
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In een bouwteam werken we het ontwerp verder uit. Door de gekozen 
samenwerkingsvorm maakt Rijnland optimaal gebruik van de expertise van 
deze aannemer op het gebied van binnenstedelijke kademuren. 
 
Gezamenlijke uitdaging  
Wij zijn ons sterk bewust van de gezichtsbepalende waarde van de bomen in 
het beschermde dorpsgezicht. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van de sluis, de stabiliteit van de nieuwe kademuren en het 
voorkomen van de aantasting van de fundering van aangrenzende panden. Het 
verenigen van alle belangen stelt het bouwteam voor een grote uitdaging. 
 
Informatiebijeenkomst voor de directe omgeving 
In juni organiseren wij kleinschalige bijeenkomsten voor bewoners en 
ondernemers rond de Kolksluis. In overleg met de gemeente Haarlem en 
diverse deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed, monumentale bomen 
en funderingen bereiden wij een presentatie voor. Na de presentatie is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Wij houden voor uw en onze gezondheid 
rekening met de coronarichtlijnen. 
 
Wij nodigen u uit om uw interesse en beschikbaarheid  aan ons door te geven. 
Wij maken een tijdschema per datum en sturen u vervolgens een bevestiging. U 
kunt kiezen uit: 

 15 juni tussen 9.00 en 12.00 uur 
 22 juni tussen 9.00 en 12.00 uur 
 23 juni tussen 13.00 en 17.00 uur 
 29 juni tussen 9.00 en 12.00 uur 

Graag ontvangen wij voor 4 juni  a.s.  een mail met uw 1e en 2e voorkeur voor 
een dag en eventuele aanvangstijd (ochtend 9.00 of 10.30 en middag 13.00 of 
14.30 uur), het aantal personen en uw adres via spaarndam@rijnland.net 
 
Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen en wilt u meer 
informatie? Stuur ons een mail met uw naam, adres en telefoonnummer, dan 
nemen wij contact op. 
Op onze projectwebsite www.rijnland.net/plannen/sluizen-spaarndam vindt u 

actuele informatie over het project. Voor vragen en/of opmerkingen kunt ons 

altijd mailen via spaarndam@rijnland.net of bellen via 071-306 3535. 

Wij danken u alvast voor uw aandacht en wellicht tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 
Alexandra Braun 
Omgevingsmanager 
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