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Bewonersavond Groote Zeesluis Muiden
Datum: 8 oktober, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Café Gieling, Muiden
1.

Opening Bea de Buisonjé (bestuurslid waterschap Amstel, Gooi en
Vecht)

•
2.

Afstandsbediening is de komende 3 jaar niet aan de orde.
Presentatie Hans van der Pal (projectleider Waternet)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Werkzaamheden:
o Metsel- en voegwerk
o Opknappen 10 sluisdeuren
o Schilderwerk
De aannemer heeft een duiker ingeschakeld om onderwatervideo’s
te kunnen maken van het metsel- en voegwerk.
Het meeste onderhoud vindt aan de waterlijn plaats.
Het tikken van de beitel op voegstenen zal geluid maken.
Er komt een ponton in het water om aan de kademuur te kunnen
werken en een taatskuip om het metsel- en voegwerk dat onder
water zit uit te kunnen voeren.
Zelfvarend kraanschip Janus wordt ingezet tijdens de
werkzaamheden.
Er zal een feestelijke opening plaatsvinden bij het inhangen van de
laatste sluisdeur.
Misschien vindt er ook laswerk plaats bij het schilderwerk.
Er wordt een ponton in de middenkolk gelegd, deze kolk is dan
gestremd.
In juli 2020 worden de werkzaamheden afgerond.
De restaurateur is bekend met Rijksmonumenten.
Vragen vanuit de bewoners aan Waternet

•

Meneer Gotjé: Hoe lang duurt het geluidsoverlast van het
voegwerk?
o

Antwoord Waternet: 3 tot 4 weken, in oktober/november
en nog een keer in januari/februari. Incidenteel zal het
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•

tussendoor in de hele periode dat het werk duurt ook nodig
zijn. Geluidsoverlast zal zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat zijn de werktijden?
o

•

Wordt er in de planning rekening gehouden met lokale feestdagen
en evenementen? Zoals Koningsdag, het plaatsen van de
kerstboom, Hardzeildagen en de vlaggetjesdagen.
o

•

Antwoord Waternet: We proberen met alle evenementen
rekening te houden.

Meneer Gotjé: Wat wordt de locatie van de compressoren? De
huizen staan vlak naast de kade en naast de pneumatische
apparatuur, maken de compressoren ook hard geluid. Voorstel: zet
de compressoren op een ponton om het geluid te beperken
o

•

Antwoord Waternet: Van 7.00 tot 16.00 uur, eventueel met
uitloop tot 19.00 uur.

Antwoord Waternet: We nemen kennis van het voorstel.
De aannemer heeft aangegeven dat er geluidsarme
compressoren worden gebruikt.

Meneer Koster: wordt de onkruidbestrijding door Waternet
uitgevoerd?
o

Antwoord Waternet: Dit maakt geen onderdeel uit van het
groot onderhoud project.
De beheerder van Waternet spuit 1x per jaar alles weg.

•

o

Mevrouw Gotjé: 1x per jaar is te weinig, minstens 2x per
jaar is nodig.

o

Hans van der Pal zal deze wens doorgeven aan Beheer
(Waternet) en gemeente Gooise Meren.

Mevrouw Schröder: het aanzicht van de sluis wordt veranderd, is er
een omgevingsvergunning aangevraagd? En wordt dit in 1 geheel
aangevraagd en niet in een “salamitactiek”?
o

•

Antwoord Waternet: De aannemer maakt ontwerpen en
dan wordt 1 omgevingsvergunning aangevraagd.

Het smeedijzeren hek bij het brugwachterhuisje is weggehaald en
er is een nieuw hek voor teruggeplaatst.
o

Antwoord Waternet: Dit is geen onderdeel van het groot
onderhoud.
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•

•

We veranderen niks aan de sluis binnen het groot
onderhoud, behalve enkele specifieke constructies (deze
worden meegenomen in de omgevingsvergunning).

Mevrouw Visée: rondom de sluis is in 2005 een ander hek
geplaatst. Wat gaat hiermee gebeuren?
o

Antwoord Waternet: Dit is geen onderdeel van het groot
onderhoud en het hek blijft staan.

o

Meneer Bogaard: vanuit veiligheidsaspect is dit hek juist
veilig.

Meneer van der Steen: wordt er rekening gehouden met zeldzame
mossen die groeien op de sluis?
o

•

•

Meneer van der Gun: is het mogelijk dat de sluis ’s avonds wordt
aangelicht na oplevering?
o

Antwoord Waternet: Dit is geen onderdeel van het groot
onderhoud.

o

Meneer Gotjé: dit is eerder ter sprake gekomen en niet
doorgegaan wegens tegenstand vanuit ons (de
omwonenden) in verband met lichtoverlast.

Mevrouw Visée: let op dat als de sluisbrug wordt gestremd de
Spieringbrug open kan gaan, hierdoor is er geen doorgang in geval
van nood.
o

•

Antwoord Waternet: Dit is bekend bij Waternet. Wij zorgen
ervoor dat de twee bruggen nooit gelijktijdig open staan in
verband met eventuele calamiteiten

Meneer Grupping: hoe groot is de geluidsoverlast?
o

•

Antwoord Waternet: Er is ecologisch onderzoek verricht en
er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Daarnaast
wordt er speciale voegmortel teruggebracht om varens te
laten groeien.

Zie eerste vraag.

Wordt de brug gestremd voor verkeer tijdens de werkzaamheden?
o

Antwoord Waternet: Waarschijnlijk enkele keren een (paar)
uur in de nacht. Van tevoren wordt dit via de gemeente
aangevraagd. Echter is de verwachting dat dit vrijwel niet
nodig is.
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•

Meneer Gotjé: wordt er een omleidingsroute geboden tijdens
stremming?
o

•

•

Meneer Knoest: waarom zijn de oude slagbomen weggehaald? De
nieuwe vind ik lelijk. En waarom zijn er nieuwe, opzichtige
reddingsboeien geplaatst?
o

Antwoord Waternet: Dit is geen onderdeel van het groot
onderhoud. De kans is klein dat de slagbomen worden
vervangen. Vrijdag 4 oktober is de reddingsboei midden op
de sluis weggehaald. Bij het sluiswachtershuisje hangt er
nog één.

o

Mevrouw Visée ziet graag dat de hoes van de reddingsboei
wordt verwijderd.

Mevrouw Schreuder: voor het plaatsen van nieuwe slagbomen is
een omgevingsvergunning nodig
o

•

Antwoord Waternet: Dit nemen we mee.

Meneer Gotjé: buiten openingstijden van het sluiswachtershuisje is
de AED niet bereikbaar. Kan de AED niet buiten hangen?
o

•

Antwoord Waternet: Dit nemen we mee.

Kan het belletje op de slagbomen worden veranderd?
o

•

Antwoord Waternet: Dit gaan we uitzoeken.

Mevrouw Visée: er wordt over de slagbomen geklommen als ze te
lang dicht blijven.
o

•

Antwoord Waternet: Waternet is hierover in overleg met
de gemeente.

Meneer van der Gun: de slagbomen kunnen niet met de hand open
tijdens een storing. Is handbediening mogelijk?
o

•

Antwoord Waternet: Er wordt een oplossing geboden, net
als vorig jaar.

Antwoord Waternet: We komen hier op terug.

Mevrouw Visée: We moeten de bereikbaarheid van de roosters
onder de brug beperken. Kinderen lopen daar rond en kunnen dan
op de werkschakelaar drukken. Graag in het groot onderhoud
meenemen dat het doel van de werkschakelaar in tact wordt
gehouden.
o

Antwoord Waternet: We komen hier op terug.
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•

Aannemer de Vries Werkendam: er wordt geluidsarme apparatuur
gebruikt om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken
o

4.

Contact over geluidsoverlast loopt via Hans van der Pal of
via emailadres groote.zeesluis@waternet.nl.

Contactgegevens

•

Webpagina met actuele informatie over de voortgang van het groot
onderhoud: https://www.waternet.nl/werkzaamheden/grootezeesluis-muiden/

•

Algemene emailadres: groote.zeesluis@waternet.nl

•

Contactgegevens projectleider Waternet - Hans van der Pal:

•

5.

o

Email: hans.van.der.pal@waternet.nl

o

Telefoonnummer: 06-51527955

Contactgegevens omgevingsmanager Waternet - Corine Jorna:
o

Email: corine.jorna@waternet.nl

o

Telefoonnummer: 06-22540704

Acties

•

De PowerPoint presentatie wordt op de projectpagina van
Waternet geplaatst en naar de Stadsraad gestuurd.

•

Als Waternet antwoord heeft op bovenstaande voorstellen of
vragen, wordt dit teruggekoppeld aan de Stadsraad en de persoon
die de vraagt heeft gesteld / het voorstel heeft ingediend (indien
contactgegevens aanwezig).
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