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Kernboodschap  De kademuren van de Kolksluis te Spaarndam zijn onveilig en moeten door 

Rijnland worden vervangen. De kademuur is historisch erfgoed en een 

Rijksmonument. De zeven kastanjes direct achter de kademuur zijn in eigendom 

en beheer van de gemeente en gemeentelijk beschermwaardig. 

Er is intensief overleg met Rijnland waarbij uitgebreid gekeken is naar behoud van 

de bomen en behoud van de kademuur.  De gemeente heeft altijd de voorkeur 

uitgesproken voor zowel behoud van de positie van de kademuur als behoud van 

de bomen. Door Rijnland is er uitgebreid (bomen)onderzoek verricht en zijn 

diverse varianten verkend en constructief doorgerekend Met deze varianten is 

gekeken hoe de  monumentale waarden van de kastanjes en de positie van de 

kademuur (oudste in Nederland, historisch erfgoed/Rijksmonument) zo veel als 

mogelijk behouden konden blijven.  

Uiteindelijk heeft Rijnland de conclusie getrokken dat er geen variant mogelijk is 

waarbij zowel de monumentale positie van de kademuur als de kastanjebomen 

kan worden behouden en de veiligheid van de aangrenzende woningen kon 

worden gegarandeerd. Rijnland heeft hierop een keuze gemaakt om voor 

vervanging van de kademuur te gaan op de huidige positie, ten koste van zeven 

beschermwaardige gemeentelijke kastanjes. 

Rijnland heeft om het werk te realiseren een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Voor het kappen van de beschermwaardige bomen is dit collegebesluit nodig. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.V.T. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.V.T. 
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Besluit College  

d.d. 16 februari 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te stemmen met het kappen van zeven beschermwaardige kastanjes onder 

voorwaarden van een herplant plan  (kernregistratie boomnummer 6475 t/m 

6481); 

2. Het hoofd van de afdeling VTH mandateren om de omgevingsvergunning te 

verlenen indien ook voor het overige aan alle eisen uit de Bomenverordening 

wordt voldaan. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De kademuren van de Kolksluis (Rijksmonument) in Spaarndam zijn onveilig en moeten door Rijnland 

worden vervangen. De kademuren zijn historisch erfgoed en een Rijksmonument. De zeven 

kastanjes, direct achter de kademuur, zijn in eigendom en beheer van de gemeente en  

beschermwaardig. 

Over de vervanging van de kademuur aan de Oostkolk heeft intensief overleg tussen Rijnland en de 

gemeente plaatsgevonden. De gemeente heeft altijd de voorkeur uitgesproken voor een en/en 

variant, waarbij zowel de bomen als de kademuur op delfde positie blijft.  

Door Rijnland is er uitgebreid (bomen)onderzoek verricht en zijn diverse varianten verkend en 

constructief doorgerekend. Met deze varianten is gekeken of en hoe de monumentale kastanjes en 

de positie van de kademuur (oudste in Nederland, historisch erfgoed/Rijksmonument) zo veel als 

mogelijk behouden kunnen blijven. In de afweging van varianten speelt ook het voorkomen van 

schade aan de omliggende monumentale bebouwing een belangrijke rol. De varianten zijn door 

Rijnland in meerdere gesprekken gedeeld met de stichting Bomenwachters en Bomenridders, de 

dorpsraad en de bewoners van de Oostkolk. 

Rijnland is op basis van al deze informatie tot de conclusie gekomen dat het helaas niet verantwoord 

is om de monumentale kastanjes te behouden. Op 16 november 2020 heeft Rijnland een brief aan 

het college (bijlage 1) gericht met het verzoek medewerking te verlenen aan de variant waar de 

bomen gekapt worden en de positie van de kademuur behouden blijft. Deze brief is in het bestuurlijk 

overleg tussen gemeente en Rijnland besproken. De gemeente heeft toegezegd dat zij bereid is mee 

te werken aan de aanvraag kapvergunning ( zie bijlage 3). De brief van Rijnland is op 10 december ter 

kennisname naar de commissie beheer gestuurd. 
  



 

 

 

 Kenmerk: 2021/zeven0692 3/4 

 

Om in 2021 de kademuren aan de Oostkolk definitief te kunnen vervangen heeft Rijnland een 

omgevingsvergunning (herstel kademuren Oostkolk Spaarndam inclusief kapvergunning zeven 

monumentale kastanjebomen) ingediend. Voor het kappen van de beschermwaardige bomen is dit 

collegebesluit nodig. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Burgemeester en wethouders besluiten: 

1. In te stemmen met het kappen van zeven beschermwaardige kastanjes(kernregistratie 

boomnummer 6475 t/m 6481); 

2. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning te verlenen indien 

ook voor het overige aan alle eisen uit de Bomenverordening wordt voldaan. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een veilige kademuur aan de Oostkolk met behoud van de monumentale positie, en de vervanging 

van zeven beschermwaardige kastanjes. 

 

4. Argumenten 

1. Het te nemen besluit past binnen gemeentelijk beleid 

 In het in juni 2020 genomen collegebesluit ( 2020/93053) “bescherming gemeentelijke    

bomen ouder dan 50 jaar” is een aparte collegebesluit vereist voor het kappen van bomen 

ouder dan 50 jaar. 

2. De kademuur kan worden vervangen conform de wens van de Rijksdienst voor cultureel 

erfgoed, maar niet zonder kap van zeven monumentale bomen  

Idealiter wordt de kademuur vervangen en behouden we de beschermwaardige bomen aan 

de kade. Dit is echter technisch niet mogelijk. Er is een te groot risico voor Rijnland op schade 

aan de historische bebouwing aan de Oostkolk. Met het behoud van de monumentale positie 

en contour van de kademuur wordt tegemoet gekomen aan de wens van Rijksdienst voor 

Cultureel erfgoed. 

3. Op de plaats van de beschermwaardige bomen komen nieuwe bomen terug 

Rijnland stelt voldoende budget beschikbaar voor het realiseren van groeiplaatsverbetering, 

het her planten van acht nieuwe grote bomen, drie jarig onderhoud en geeft groeigarantie 

op de nieuwe bomen. Daarmee krijgt de uitstraling  van de kade op termijn zijn allure weer 

terug  

4. Participatie en inspraak 

 Er heeft uitvoerig overleg plaats gevonden met de gemeente, bewoners, dorpsraad, 

Stichting Haarlemse Bomenridders en de Haarlemse Bomenwachters. Alle betrokken 

onderschrijven de noodzaak tot kap van de zeven kastanjes om de veiligheid van de 

monumentale panden te waarborgen.  De wortelgroei van de kastanjes geeft veel problemen 
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in het riool. Met het planten van nieuwe bomen kan hier rekening mee gehouden worden. 

(Zie voor een uitgebreid verslag bijlage 2) 

5. Herplant plan;  

Om te komen tot een her plant plan is er een klankbordgroep gevormd met daarin Rijnland, 

de gemeente, groenexpert, bomenwachters, bomenridders, bewoners en de dorpsraad. De 

input uit deze overleggen zal leiden tot een ontwerp met daarin de nieuwe bomen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Er worden zeven beschermwaardige gemeentelijke bomen gekapt. Voor de kap is dit 

collegebesluit nodig. Hier wordt medewerking aan verleend omdat er sprake is van een 

uitzonderlijke situatie, waarbij de bomen niet behouden kunnen blijven of behoud van 

de bomen ten koste zou gaan van andere monumentale waarden of de veiligheid van de 

aangrenzende historische bebouwing. 

 

 

6. Uitvoering 

De bomen worden gekapt worden door Rijnland, zodra de omgevingsvergunning 

onherroepelijk is. De vergunning wordt gepubliceerd. Belanghebbende hebben dan nog 

maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de 

vergunning na de bezwaar termijn definitief. 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: brief van Rijnland aan college met verzoek om medewerking. 

Bijlage 2: nota van Rijnland iz oost kolk (overzicht participatie en toelichting op de diverse varianten) 

Bijlage 3: concept verslag bestuurlijk overleg gemeente en Rijnland 

 


