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Voortgang project Doorslagsluis

Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat we u over de voortgang van ons project Doorslagsluis willen informeren. Samen
met onze aannemer zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het uitwerken van het definitieve ontwerp
voor de Doorslagsluis. Daarnaast hebben we de manier van uitvoeren verder gedetailleerd.
De benodigde documenten voor het aanvragen van vergunningen liggen momenteel bij de gemeente ter
beoordeling. Op het moment dat hier akkoord op komt zullen deze ter inzage komen te liggen. We zullen
hierover nog apart communiceren en u uitnodigen voor een informatieavond.
Achtergrond project
In tijden van extreme droogte wordt extra water aangevoerd naar West-Nederland. Om dat extra water aan te
kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig.
Eén van de gebruikte routes van toevoer van zoet water naar West Nederland is die langs de Doorslag in
Nieuwegein. Als de KWA water aanvoert, vormt de huidige Doorslagsluis een barrière op de route, waardoor
aanpassingen nodig zijn. Meer informatie over dit project kunt u ook vinden op: www.hdsr.nl/kwa en
www.hdsr.nl/animatiekwa
Samen met
De sluis in de Doorslag is een historische sluis. Hierdoor heeft een extra uitgebreid gebiedsproces
plaatsgevonden. We hebben intensief contact gehad met de Historische Kring Nieuwegein, het Wijknetwerk
Jutphaas en de monumentencommissie van de gemeente Nieuwegein en gemeente Nieuwegein. De uitkomst
van dit proces is dat het waterschap en de gemeente Nieuwegein in juli 2021 een voorkeursvariant hebben
vastgesteld waarbij de locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.
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Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.

Voorbereiding
De werkzaamheden zullen naar verwachting in september starten. In de weken daarvoor zal gestart worden
met inrichting van de projectlocatie. In de afgelopen tijd zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden
geweest. Dit betrof vooral inventariserende werkzaamheden van bijvoorbeeld de bodem en flora & fauna. In de
komende weken zullen we ook op sommige momenten aanwezig zijn. We gaan één boom kappen die zich op
een van de sluishoofden bevindt. Daarnaast zal de aannemer vanaf het water nog een nadere inventarisatie
van de constructie doen. We verwachten niet dat dit enige hinder zal opleveren.
Informatieavond 20 april a.s.
Zoals hierboven gemeld zullen we een informatieavond organiseren. Deze is gepland op woensdag 20 april
a.s. U ontvangt hier nog apart een uitnodiging voor.Tijdens deze informatieavond geven we u een toelichting
op de werkzaamheden zoals ze in september zullen starten. Hierbij zullen we u ook informeren over mogelijke
hinder van de werkzaamheden. Vanzelfsprekend is dit ook het goede moment om vragen te stellen.
Overige projecten bij de Doorslag
Vanuit een ander project van het waterschap worden vanaf nu tot en met medio juni werkzaamheden aan de
oever langs de Doorslag (zijde Herenstraat) uitgevoerd. De oever langs de Doorslag in Nieuwegein is op een
aantal plekken niet meer in goede staat en zal herstel worden. Het gaat om een oeververbetering ter hoogte
van de Herenstraat, tussen de Doorslagbrug en de Doorslagsluis. 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.
Heeft u nog vragen?
Indien u vragen over het project Doorslagsluis heeft dan kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via
martijnoosting@hdsr.nl

Met vriendelijke groet,

Martijn Oosting
Omgevingsmanager KWA+
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