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Beste bewoner,

In juni 2021 informeerden wij u over de laatste stand van zaken over het opknappen van de kademuur en
de openbare ruimte daar omheen. Met deze brief praten wij u graag bij.

Stand van zaken
In 2019 heeft het college besloten de kademuur niet in zijn geheel te vervangen maar de kademuur 
duurzaam te herstellen. In de praktijk betekent dit dat de oude houten fundering wordt overgenomen 
door een nieuwe fundering. Op deze manier kunnen alle onderdelen die nog goed genoeg zijn worden 
hergebruikt en is de impact op de omgeving beperkt.
Deze aanpak is geen standaard recht-toe-recht-aan vervanging van de kademuur. Daarom hebben we 
goed laten uitzoeken of het ontwerp uitvoerbaar is. Nadere uitwerking van het ontwerp leert ons dat dit 
mogelijk is, maar dat er nog aandachtspunten zijn die moeten worden uitgezocht. Om meer zicht te 
krijgen op de uitvoering én de beste beslissing te kunnen nemen, betrekken we een deskundige 
aannemer erbij. Samen met deze aannemer brengen we de twee varianten verder in kaart; duurzaam 
herstel van de kademuur of volledige vervanging. 

Vervolgstappen
Om een aannemer te vinden starten we binnenkort met een aanbesteding voor de voorbereiding. We 
streven er naar om in het 1e kwartaal 2022 deze aanbesteding af te ronden. Direct daarna starten wij 
met het maken van de juiste afweging. Naar verwachting hopen wij u in het 2e kwartaal van 2022 nader 
te kunnen informeren over de verdere aanpak en planning. 

Mogelijkheid voor informatie
Op dit moment is – mede vanwege de coronamaatregelen - het lastig een bewonersbijeenkomst te 
organiseren. Bovendien is de uitgewerkte oplossing nog niet 100% zeker en kunnen we nu geen volledig 
beeld geven. Wel geven wij u graag online een toelichting op de inhoud van deze brief, als u daar 
behoefte aan heeft. Wij horen graag of u hiervan gebruik wilt maken. 
Laat ons s.v.p. uiterlijk maandag 13 december weten via jeremyb@maassluis.nl of u een online 
toelichting bij wilt wonen. 
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Vragen over deze brief
Heeft u vragen over deze brief? Neem contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842 
of jeremyb@maassluis.nl of Max Schuitman, 010-5931812 of m.schuitman@maassluis.nl. 

Met vriendelijke groet,

Ing. J.R. van den Bergh

Projectleider Infrastructuur
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