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Kadewerkzaamheden langs de Doorslag  n.v.t. 

 
Geachte heer/ mevrouw,  

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-

Nederland. Om ervoor te zorgen dat regionale waterkeringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is 

regelmatig beheer en onderhoud nodig. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan de kadeconstructie 

langs de Doorslag (zijde Herenstraat) in Nieuwegein.  

 

Vervanging damwand 

De kadeconstructie langs de Doorslag in Nieuwegein is op een aantal plekken niet meer in goede staat. Hierdoor kan de 

kade instabiel worden. Het gaat om de kadeconstructie ter hoogte van de Herenstraat, tussen de Doorslagbrug en de 

Doorslagsluis. Om de kadeconstructie te herstellen, gaan we de houten damwand vervangen door stalen damwand. Voor 

de veiligheid brengen we ook drenkelingtrapjes aan.   

 

Werkzaamheden vanaf het water 

In de week van 7 maart 2022 start aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW uit Harmelen in opdracht van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de kadewerkzaamheden. Het werk wordt zo veel mogelijk vanaf het 

water uitgevoerd. Zo verwijdert de aannemer de houten damwand met behulp van een ponton vanaf het water. Ook wordt 

de nieuwe stalen damwand vanaf het water de grond ingetrild. Benodigde bouwmaterialen worden wel met vrachtwagens 

op de locatie gebracht. Hiervoor richt Van Leeuwen GWW een tijdelijk depot in op het water. De werkzaamheden duren 

naar verwachting tot medio juni 2022.  

 

Overlast onvermijdelijk 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden treft de aannemer zoveel mogelijk maatregelen om het 

gebied bereikbaar en veilig te houden. De Herenstraat wordt niet afgesloten, maar er worden wel 

diverse afzettingen geplaatst. Op bepaalde momenten worden verkeersregelaars ingezet. Daarnaast 

blijft de vaarweg in de Doorslag open voor vaarverkeer. Bij de uitvoering van de bovenstaande 

werkzaamheden is het niet mogelijk tril- en geluidsoverlast te voorkomen. Wij vragen uw begrip 

hiervoor.  
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Bouwkundige vooropname  

De kans dat de bouwwerkzaamheden, zoals het intrillen van de damwanden, schade veroorzaken aan gebouwen is zeer 

klein. Maar uit zorgvuldigheid is TVW Expertise, een onafhankelijk expertisebureau voor bouwkundige opnamen, gevraagd 

om voor aanvang van de werkzaamheden bouwkundige vooropnames van nabijgelegen gebouwen te maken. Bij 

eventuele schademeldingen kan zo gemakkelijker worden vastgesteld of er sprake is van nieuwe of reeds bestaande 

schade en of de aannemer hiervoor aansprakelijk is. Eigenaren van gebouwen die hiervoor in aanmerking komen, 

ontvangen binnenkort een brief over de vooropname van zowel de binnen- als buitenkant van het gebouw.     

 

Wij staan u graag te woord  

Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over het project Kadeverbetering Herenstraat? Neemt u dan contact op met 

Maureen Bekke, adviseur omgevingsmanagement, via telefoonnummer 06 – 27 23 02 75 of e-mailadres 

maureen.bekke@hdsr.nl. Voor vragen, zorgen of opmerking over de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden 

kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jons Kramer, uitvoerder Van Leeuwen GWW, via telefoonnummer 06 – 51 85 71 

29 (tussen 7.00 uur en 16.00 uur op werkdagen) of e-mailadres jons@vanleeuwengww.nl. Meer informatie vindt u ook op 

de website van het waterschap: www.hdsr.nl/buurt/gekanaliseerde/oevers/oeververbetering. U kunt zich hier ook 

aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over de projecten van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) waar dit 

project onder valt.   

 

Met vriendelijke groet,  

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden  

 

 

Gerrit Kuper 

Omgevingsmanager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Op dit moment treft het waterschap ook voorbereidingen om werkzaamheden uit te voeren aan de Doorslagsluis. Meer 

informatie over dit project vindt u op onze website onder het kopje ‘in uw buurt’ of neem contact op met Miriam Duijkers, 

omgevingsmanager KWA+, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 1161 4726 of emailadres miriam.duijkers@hdsr.nl 

 
 


