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"Kademuur Haven (M1)" 

Beste mevrouw/heer, 

Met mijn brief van 13 december jl. heb ik u geïnformeerd over het bodemonderzoek dat nodig is in de voor-
bereidingen op het herstel van de kademuur langs de Haven. Dat onderzoek heeft geen bijzonderheden op-
geleverd. 
Tevens heb ik u toegezegd u te informeren wanneer de vervolgonderzoeken plaatsvinden. In deze brief leest 
u daar meer over. 

Aanvang werkzaamheden 
Op maandag 17 februari a.s. start firma Wagemaker met de vervolgonderzoeken aan de kademuur aan de 
Haven. Naar verwachting zijn de onderzoeken op vrijdag 21 februari klaar. 

Uw woning blijft bereikbaar 
Tijdens het onderzoek blijft uw woning bereikbaar. Verkeer over de Haven kan doorgang vinden en ook de 
hulpdiensten kunnen ongehinderd over de Haven. Uw afval kunt u op de gebruikelijke plek kwijt. 
Een aantal parkeerplaatsen zal tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Vanaf de kruising Haven, Wip tot aan 
nummer 11 van de Haven geldt een parkeerverbod aan de kadekant. Gedurende één dag is er een verbod 
aan beide zijden van de Haven. Het verbod zal vooraf met borden worden aangegeven. 
Op de bijgevoegde plattegrond ziet u waar u tijdens de werkzaamheden niet kunt parkeren. 

Werkzaamheden 
De onderzoeken zijn nodig om onder andere een goed beeld te krijgen van de constructie. De situatie boven 
en onder de grond moet zo volledig mogelijk in beeld worden gebracht. Metingen, inspecties en opgravingen 
moeten daarin duidelijkheid verschaffen. Tijdens de opgravingen is er archeologische begeleiding. 
Het is ook van belang om te weten wat er zich achter de huidige kademuur bevindt. We verwachten namelijk 
dat achter de huidige kademuur resten worden aangetroffen van de oude constructie. Ook liggen er nog mo-
gelijk resten van de Zuidgeer. Vroeger was de Zuidgeer een gracht die in verbinding stond met de Haven. 

Om de bodemopbouw te bepalen worden sonderingen uitgevoerd. Hiermee wordt bepaald tot welke diepte 
de nieuwe fundatie van de kademuur gefundeerd moet worden. 
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Duikers zullen de bestaande houten funderingspalen in kaart brengen. 

Onderzoeken vinden plaats vanaf het wegdek en vanaf het water. De Hudson zal daarom in het weekend van 
15 februari tijdelijk naar een andere ligplaats worden versleept. 

Waarom moet de kademuur worden vervangen? 
Om de veiligheid en de kwaliteit van de kade te garanderen, is vervanging en onderhoud noodzakelijk. De 
laatste keer dat er gewerkt is aan de kademuur dateert van 1935. Dat is dus alweer 85 jaar geleden. 

Vragen over het werk? 
Heeft u vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met Steven Nonnekes van firma Wagemaker via 
telefoonnummer: 06 10008412 of via e-mailadres s.nonnekes@wagemaker.nl  

Vragen over deze brief? 
Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met de projectleider, Jeremy van den Bergh, 010-593 
1842,1eremyb@maassluis.nlof Max Schuitman, 010 — 593 1812, m.schuitman@maassluis.n1  

Meer informatie op: www.maassluis.nl/KademuurHaven  

Met vriendelke groet, 

"wW/P,"/ 
Jeremy vf den Bergh 
Project) 'der 

Bijlagen: 
1. 	Plattegrond met locaties parkeerverbod 



Alleen 17 feb. 	eerverbod 
Haven en Taa str-  at zijn de gehete 
week bereikb ar. 
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