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Haven en bodemonderzoek 

Beste mevrouw/heer, 

Op dinsdag 17 december a.s. voert Inpijn-Blokpoel Milieu BV een bodemonderzoek uit aan kade van de 
Haven. Dit onderzoek neemt 1 dag in beslag. We verwachten dat de overlast zeer beperkt zal blijven. Uw 
woning blijft toegankelijk en verkeer blijft mogelijk. 

Waarom een bodemonderzoek? 
Een deel van de kademuur langs de Haven moet hersteld worden. Dat deel loopt van de Wateringse 
Sluis tot aan huisnummer 10. De staat van de kade is nu nog voldoende. Om ook in de toekomst de vei-
ligheid te kunnen blijven garanderen, is herstel van de kademuur nodig. 

Voordat we de kademuur gaan herstellen, starten we met de onderzoeksfase. In deze fase moeten we 
een aantal onderzoeken doen om het herstelwerk zorgvuldig voor te bereiden. Een bodemonderzoek is 
bij dit werk de eerste stap in een reeks van onderzoeken. De rest van de onderzoeken staat gepland voor 
eind februari, begin maart 2020. Zodra een definitieve datum bekend is, informeren wij u daarover. 

Wat gebeurt er vervolgens? 
De onderzoeksresultaten geven ons duidelijkheid of het herstellen van de kademuur haalbaar is. Als dat 
niet het geval is, moeten we de kademuur volledig vervangen. 
Zodra het plan bekend is, organiseren wij voor u een informatiebijeenkomst. Uiteraard ontvangt u daar-
voor een uitnodiging. 

Planning 
Zoals we nu kunnen overzien vinden de voorbereidingen van dit project plaats in 2020. De uitvoering 
staat op de agenda voor 2021. 
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Vragen 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeremy van den Bergh telefoon 010 
5931842, e-mail jeremyb@maassluis.nl  of met Max Schuitman, telefoon 010 593 1812, e-mail 
m.schuitman@maassluis.nl, beiden van Cluster Stad, team Ruimtelijke Projecten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.maassluis.nl/KademuurHaven.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik dank u voor uw begrip. 

Met vriendelijke groet, 

Jeremy van 
Projectleider 

en Bergh 
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