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Beste mevrouw/heer,
In juni 2021 bent u geïnformeerd over het plan om de kademuur Noordgeer gelegen aan de
Heldringstraat te vervangen door een taludconstructie. Met deze brief breng ik u graag op de hoogte van
het plan.
Wat gaan we doen?
Het plan is om de kademuur Noordgeer-Heldringstraat volledig te vervangen en de openbare ruimte bij
de kade opnieuw te bestraten. Vanaf de zand- en grindhandel Van Nieuwpoort wordt ca. 14 meter
kademuur vervangen door een stalen damwandconstructie. Het resterende deel wordt uitgevoerd als
een taludconstructie (schuin vlak). Dit talud wordt tot op de waterlijn bekleed met de basaltblokken
waarmee de huidige kademuur is opgebouwd. Op de talud boven de waterlijn wordt een bomenrij en
een bloemrijk grasmengsel gerealiseerd.
De zand- en grindhandel Van Nieuwpoort zal gebruik blijven maken van het terrein. Om de zware
belasting van de constructie af te houden zullen betonnen zitelementen gecombineerd met
plantenbakken worden aangebracht. Op die manier ontstaat een duurzame kade die geschikt is voor
zwaar verkeer.
Het ontwerp is toegevoegd als bijlage.
De zand- en grindhandel Van Nieuwpoort zal de zandtrechters en kraan van de kade verwijderen en deze
op eigen terrein plaatsen.
Planning
De planning is om in januari 2022, als daar behoefte aan is, een online bijeenkomst te organiseren waar
de gemeente het plan kan toelichten en u in de gelegenheid bent vragen te stellen.
De definitieve planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Dit is bekend zodra het project is
aanbesteed en er een aannemer bekend is. We streven ernaar om het project in het 1e kwartaal van
2022 aan te besteden zodat nog in het 2e kwartaal gestart kan worden met de werkzaamheden.
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Mogelijkheid voor informatie
Op dit moment is vanwege de coronamaatregelen het lastig een bewonersbijeenkomst te organiseren.
Daarom geven wij u graag online een toelichting op de inhoud van deze brief. Wij vernemen graag of u
hiervan gebruik wilt maken.
Laat ons dit s.v.p. uiterlijk woensdag 19 januari weten via jeremyb@maassluis.nl.
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.
Met vriendelijke groet,

ing. J.R. van den Bergh
Projectleider Infrastructuur

1.

Bijlagen:
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Bijlage 1 – Definitief Ontwerp kademuur Noordgeer – Heldringstraat
Bestaande situatie

Nieuwe situatie

