
gemeente 

Maassluis 

Aan de bewoners / gebruikers van dit pand Postbus 55 

3140 AB Maassluis 

T 14 010 

E gemeente@maassluis.n1 

1 www.maassluis.n1 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

189622 datum 

uw brief van 

3 juni 2021 

contactpersoon Bergh, J.R. van den doorkiesnummer 0105931842 

onderwerp Vervangen kademuur Noordgeer-Heldringstraat bijlage(n) - 

Beste bewoner en/of belanghebbende, 

Gemeente Maassluis gaat de kademuur Noordgeer-Heldringstraat vervangen en laat daarom de ko-

mende tijd onderzoeken uitvoeren. 

Waarom gaan we de kademuur vervangen? 

De kademuur Noordgeer-Heldringstraat is vanaf zandhandel Van Nieuwpoort tot aan de kop van de ha-

ven is aan vervanging toe. Om technische redenen hebben we besloten om de volledige kademuur te 

vervangen. Daarna zocht Gemeente Maassluis naar een haalbare oplossing hiervoor. Uiteindelijk heeft 

het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de variant waarbij de kade-

muur wordt vervangen wordt door een groen talud. 

Wat gaan we doen? 

Het plan is om de volledige kademuur Noordgeer-Heldringstraat te vervangen en de openbare ruimte bij 

de kade opnieuw te bestraten. De schuine kant, het talud, wordt tot op de waterlijn bekleed met de ba-

saltblokken waarmee de huidige kademuur is opgebouwd. Op de talud boven de waterlijn komt groen. 

Op die manier ontstaat een duurzame kade die geschikt is voor zwaar verkeer. 

Onderstaande afbeelding laat zien hoe de nieuwe kade eruit gaat zien. 



Ons kenmerk: 189622 

Afbeelding 1: Artist impression nieuwe groentalud Noordgeer-Heldringstraat 

Bodemonderzoek 

Om het plan uit te werken, worden de komende tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder an-
dere een bodemonderzoek. Het bodemonderzoek vindt plaats op de kade en in het water. De onder-
zoeken kunnen mogelijk enige overlast veroorzaken. 

Informatiebijeenkomst 

Eind 2021 verwachten wij het uitgewerkte plan voor de nieuwe kademuur aan u te kunnen presenteren 
tijdens een informatiebijeenkomst. Zodra de datum en het tijdstip van deze informatiebijeenkomst be-
kend zijn, informeren wij u hierover. 

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief of het project, neem dan contact op met projectleider Je-
remy van den Bergh (telefoonnummer 010-5931842) of assistent-projectleider Max Schuitman (tele-
foonnummer 010-5931812). 

Met vriendelijke groet, 
, 

Jeremy van den Bergh 

Projectleider 
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