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contactpersoon Bergh, J.R. van den doorkiesnummer 010 5931842

onderwerp Herstel kademuur Haven en plan openbare ruimte bijlage(n) 3

Beste mevrouw/heer,

De kademuur en de openbare ruimte daar omheen worden opgeknapt. Het uiterlijk van de kademuur 
blijft gelijk en het gebied er omheen krijgt een historische uitstraling, zoals de oude binnenstad heeft. Dit 
besloot het college van B&W op 2 februari 2021. In deze brief leest u meer over de plannen voor de 
kademuur en de openbare ruimte. 

Projectgrens
Het gaat om ca. 60 meter kademuur vanaf de Wateringse Sluis tot aan de Zure Visschsteeg. De exacte 
projectgrens kunt u vinden in bijlage 1.

Voorlopig Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 is de uitwerking van het herstel van 
de kademuur en onderdeel 2 is het nieuwe plan voor de openbare ruimte.

Onderdeel 1 – Herstel van de kademuur (bijlage 2)
De kademuur wordt niet volledig vervangen, want alleen de houten funderingspalen zijn in slechte staat. 
Het herstel daarvan wordt op zo’n manier uitgevoerd dat de uitstraling en daarmee het historisch 
karakter van de kademuur behouden blijft. De gemeente gebruikt hierbij een trillingvrije methode om 
overlast te beperken. 

Onderdeel 2 – Plan voor de openbare ruimte (bijlage 3)
In bijlage 3 vindt u het nieuwe plan voor de openbare ruimte: het bovenaanzicht. De beleving rondom 
de Wateringse Sluis krijgt in dit plan extra aandacht. Een historische plek, verbonden aan de 
ontstaansgeschiedenis van Maassluis. Het doel is om de openbare ruimte zo op te knappen, dat het 
historische karakter van de binnenstad ook hier te beleven is. Nieuw is ook een verhoogde 
zitgelegenheid op de Wateringse Sluis zonder parkeergelegenheid. Zo worden auto’s aan het zicht 
onttrokken en ontstaat vanaf de Zuiddijk en de Haven een prachtig beeld op de haven en de Groote 
Kerk. Met het maken van de zitgelegenheid, komen er in totaal twee parkeerplaatsen te vervallen. In 
januari vond een onderzoek plaats waaruit blijkt dat dit binnen de parkeerdruk past. 

Vragen over deze brief?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, neem dan contact op met de projectleider, Jeremy van 
den Bergh, 010 - 5931842, jeremyb@maassluis.nl of Max Schuitman, 010 – 5931812, 
m.schuitman@maassluis.nl.

mailto:jeremyb@maassluis.nl
mailto:m.schuitman@maassluis.nl


ons kenmerk:        REFNUMBER/Zaaknummer
                                                                                                         

Actuele informatie vindt u op: www.maassluis.nl/Kademuur-Haven 

Met vriendelijke groet,

ing. J.R. van den Bergh
Projectleider Infrastructuur

Bijlagen:
1. Projectlocatie met projectgrens
2. Voorlopig Ontwerp, 3D visualisatie kademuurconstructie
3. Voorlopig Ontwerp, Inrichtingsplan van de openbare ruimte
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BIJLAGE 2  - Onderdeel kademuur 

 

 

 



BIJLAGE 3  - Onderdeel inrichtingsplan openbare ruimte 

 

 

 


