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SLUIZEN SPAARNDAM

Beste mevrouw, mijnheer,
Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt werkzaamheden aan
de Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker bij gemaal
‘de oude Spaarndammer’ voor. Uit recente inspecties blijken de
sluizen op bepaalde onderdelen niet meer aan de veiligheidsnormen
te voldoen. Daarom gaan we de sluizen één voor één opknappen.
We starten met de kademuren van de Kolksluis, waarvoor de
voorbereidingen in volle gang zijn.
Met online nieuwsbrieven houden we belangstellenden graag
op de hoogte. Deze maand ontvangen inwoners in de omgeving
van de sluizen (postcodegebied 2063) eenmalig de papieren versie.
Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen?

INHOUD
• Uitgestelde start werkzaamheden Kolksluis
• In gesprek met betrokken
bewoners langs de Kolksluis
• Groutankers en zakelijk recht
• Inzage in vergunningsaanvraag
Westkolk
• Conditie kastanjebomen
Oostkolk
• Stand van zaken Woerdersluis
en Boezemsluis

Meldt u dan aan voor de online nieuwsbrief. Dat kan via:
www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/sluizen-spaarndam

• De resultaten van het online
tevredenheidspanel tot nu toe
• Informatiebijeenkomsten
november 2020
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UITGESTELDE START WERKZAAMHEDEN
KOLKSLUIS
Het ontwerp voor de kademuren van de Westkolk
is klaar. De vergunningsaanvraag voor de Westkolk
is op 8 september 2020 bij de gemeente Haarlem
ingediend. Rijnland en aannemer Beens Groep
werken nu aan een definitief ontwerp voor de
kademuren van de Oostkolk.
Dit ontwerp vraagt een zorgvuldige afweging van
belangen, risico’s en mogelijke oplossingen en het
wikken en wegen kost meer tijd dan voorzien.
Recent aanvullend onderzoek naar de conditie van
de kademuren en de bomen aan de Oostkolk onder
streept de urgentie van een oplossingsgerichte
voortgang. Het is onze ambitie om de vergunning
voor de Oostkolk voor het einde van dit jaar in te
dienen. Zonder bezwaarprocedure ontvangen we
de vergunning 20 weken na aanvraag. Uitvoering
kan dus niet eerder dan in 2021 starten. De exacte
startdatum hangt mede af van het verloop van het
vergunningentraject.

INZAGE IN VERGUNNINGSAANVRAAG WESTKOLK
De vergunningsaanvraag voor de kademuren van
de Westkolk ligt sinds 8 september 2020 bij de
gemeente Haarlem. Meestal beslist de gemeente
binnen 8 weken of de omgevingsvergunning verleend
wordt. Is de aanvraag lastig te beoordelen? Dan kan
de gemeente de beoordeling van de aanvraag met
6 weken verlengen. Daarna volgt 6 weken ter inzage
legging. Zijn er geen bezwaren dan is de vergunning
na maximaal 20 weken na indiening een feit.
In de eerste 6 weken na publicatie (door gemeente
Haarlem) heeft u als belanghebbende de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen. Met een zienswijze
geeft u aan, dat u het geheel of gedeeltelijk niet eens
bent met het voornemen van de gemeente Haarlem
om de vergunning te verlenen. U onderbouwt daarbij
uw mening. Houdt u de website van de gemeente
Haarlem in de gaten voor de officiële bekendmaking.
De vergunningsaanvraag voor de Oostkolk volgt
voor het einde van het jaar. Hiervoor geldt dezelfde
procedure.

CONDITIE KASTANJEBOMEN OOSTKOLK
Uit aanvullend onderzoek afgelopen juni blijkt
dat de conditie van de meeste kastanjebomen
op de Oostkolk in een half jaar tijd verslechterd
is ten opzicht van het onderzoek eind 2019.
De verminderde conditie heeft mede te maken
met de droge zomer, onvoldoende voeding en de
relatief hoge grondwaterstand op de beschikbare
groeiplaats.
Het onderzoek bevestigt dat er zeer intensieve
beworteling aanwezig is tussen de bomen en de
kademuur. De resultaten van het onderzoek worden
meegenomen in het ontwerpproces.
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IN GESPREK MET BETROKKEN BEWONERS LANGS
DE KOLKSLUIS
Afgelopen juli ontving het projectteam van de
bewoners langs de Oostkolk en de Westkolk twee
brieven. Daarin vroegen de bewoners gezamenlijk
om een gesprek over de veiligheid en stabiliteit van
hun woningen. Als gespreksonderwerpen werden
genoemd: werkwijze vervanging kademuren, aan
sprakelijkheidsverdeling en verzekering, verankering
damwanden en zakelijk recht, risico’s van zettingen
en trillingen, grondwaterstanden, conditie bomen
en wortels onder de woningen en de rol van de
Dorpsraad bij de keuze van het definitieve ontwerp.
Op 7 september zaten we met een aantal bewoners
om tafel, samen met Bouwteam-partner Beens Groep
en de gemeente Haarlem. De gedeelde vragen en
zorgen helpen ons om de maatregelen in het kader
van schadepreventie en -afhandeling zo concreet
mogelijk te organiseren en te communiceren. Binnen
kort volgt een overleg in dezelfde formatie. Direct
omwonenden van de Kolksluis ontvangen onder
tussen een verslag waarop zij kunnen reageren.

GROUTANKERS EN ZAKELIJK RECHT
Om de kademuren veilig en stabiel te maken,
verankeren wij de damwanden van de kademuren
met zogenaamde groutankers in de bodem. Voor
ankers die de kadastrale grenzen van panden
overschrijden, moet zakelijk recht gevestigd worden.
Dit betekent dat we met de eigenaren een notariële
overeenkomst aangaan. Daar staat een vergoeding
tegenover.
Om meer uitleg te geven over groutankers en zakelijk
recht, ontwikkelen wij op dit moment een informatieblad. Daarnaast zullen wij het onderwerp tijdens de
informatiebijeenkomsten begin november 2020
toelichten. Voor individuele eigenaren is er boven
dien de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek
meer informatie te krijgen.
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STAND VAN ZAKEN WOERDERSLUIS EN
BOEZEMSLUIS
Op dit moment gaat de meeste aandacht van het
projectteam naar de kademuren van de Kolksluis. Dat
doet niets af aan het belang van het opknappen van
de Woerdersluis en de Boezemsluis. De veiligheids
opgave is duidelijk. Wat er precies moet gebeuren
zullen we medio 2021 met aanvullende onderzoeken
in beeld brengen. Bij de Boezemsluis onderzoeken
we in eerste instantie het sluiten van de sluisdeuren;
bij de Woerdersluis kijken we zowel naar de sterkte
van de constructie als naar het sluiten van de sluis
deuren. Ook de sluishoofden aan de IJ-zijde van de
Kolksluis komen nog aan de beurt. Tot de start van de
onderzoeken houden we met regelmatige inspecties
de veiligheid van deze kunstwerken in de gaten.
Wij houden u via de website op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen.

DE RESULTATEN VAN HET ONLINE
TEVREDENHEIDSPANEL TOT NU TOE
Op dit moment hebben zich al ruim 50 panelleden
aangemeld voor ons online tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van het eerste meetmoment kunt u
op onze website terugvinden. Uiteraard anoniem.
Wij hopen in de komende maanden meer
online panelleden te mogen verwelkomen, want:
Uw mening telt!

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN NOVEMBER 2020
Begin november 2020 organiseren wij voor direct
omwonenden twee informatiebijeenkomsten over
het project Kolksluis. De uitnodigingen volgen
binnenkort per brief met een keuze voor de ochtendof de middagsessie. Of de bijeenkomst op locatie of
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Gedurende de voorbereidingen en de uitvoering
van het project zijn wij benieuwd naar de ervaringen
vanuit de omgeving. Daarom roepen wij alle
belanghebbenden op om zich aan te melden
voor het tevredenheidspanel, de zogenaamde
Stakeholder Journey.
Aanmelden kan via onze website of deze QR code.

digitaal plaatsvindt, hangt af van de ontwikkelingen
rondom het COVID-19 virus en de RIVM-richtlijnen.
Hebt u in de tussentijd vragen of opmerkingen?
Mail ons op spaarndam@rijnland.net of bel ons
via 071-306 3535.

Kijk voor meer informatie over het hoogheemraadschap van Rijnland op www.rijnland.net

