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Beste lezer,
 
Het afgelopen jaar is in opdracht van het 
hoogheemraadschap van Rijnland de kruising
Schoutenvaart - Ringsloot in Ter Aar 
gereconstrueerd. Aanleiding voor dit project was 
de slechte staat van de kademuur en de fundering 
van de onderliggende sifon. Doordat de gehele 
kruising is gereconstrueerd, is ook de afvoer van 
het water verbeterd. Het water wordt nu door het 
gemaal Nieuwkoop opgepompt uit de polder en 
kan vrij doorstromen naar de Schoutenvaart. De 
combinatie van een kruising van waterwegen
vlakbij een groot poldergemaal en de ligging aan 
een smalle dijkweg maakte dit een unieke opgave. 
Door alle betrokkenen is nagedacht over hoe een 
oplossing gerealiseerd kon worden met zo min
mogelijk hinder voor de omgeving. 

Persoonlijk vond ik het heel leuk om dit project te 
zien groeien. De omgeving leefde erg mee met
dit project en er was veel aandacht voor de 
vorderingen op het bouwterrein. Vanuit Alphen aan 
den Rijn maakte ik geregeld skatetochten langs dit 
gebied en zag ook op die manier de vorderingen. 

Dit boekje biedt een visueel overzicht van alle 
stadia van het werk. Daarnaast zijn diverse 
leden van ons projectteam geïnterviewd, wat 
een goed beeld geeft van wat er allemaal nodig 
is om zo’n project te realiseren. Wat dit boekje 
compleet maakt, zijn de interviews van de direct 
omwonenden met hun verhaal over het verloop van 
dit project.  
 
Ik wens u veel leesplezier!
Olga van Es

Olga van Es

Projectmanager sifon Nieuwkoop

hoogheemraadschap van Rijnland
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Waarom was dit project noodzakelijk?

De uitvoering van het project sifon Nieuwkoop
volgde uit een analyse van het hoogheemraadschap
van Rijnland van objecten die in slechte staat 
verkeren. In het geval van de sifon Nieuwkoop was 
de sifon zelf nog in een goede onderhoudsstaat, 
maar de bijbehorende kademuren en de fundering 
van de sifon niet meer. Er vielen stenen uit en 
de stroomsnelheid is ook regelmatig hoog. De 
sifon was ooit als zodanig aangelegd, omdat de 
lager gelegen Ringsloot een vaarfunctie had. 
Deze vaarfunctie bestaat niet meer, waardoor 
de sifon overbodig was geworden. Door dit sifon 
deels te verwijderen en de Ringsloot onder de 
Schoutenvaart te leggen, is de doorstroom van 
het water naar het gemaal Nieuwkoop verruimd. 
Het water dat het gemaal Nieuwkoop uitmaalt kan 
hierdoor beter doorstromen naar de Schoutenvaart.

Gebr. Schouls heeft de huidige sifon onder 
de Ringsloot in Ter Aar deels verwijderd. De 
Schoutenvaart is nu als hoger gelegen watergang 
over de Ringsloot heen gelegd, waarmee de 
huidige situatie feitelijk met 90 graden is 
gedraaid. De oude sifon stond op 120-jaren oude 
houten palen. Om verstoringen in de bodem te
voorkomen, is ervoor gekozen om de bodem van 

de oude sifon te laten liggen tijdens en na 
afronding van de werkzaamheden.

Fresen oude kademuur
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Zorgen om mijn oude huis
Aan de Korteraarseweg, pal naast de 

nieuwe sifon, staat een oud huisje uit

1922. Mevrouw Verboom woonde hier

net een paar maanden toen de 

werkzaamheden van start gingen. 

“Ik verwachtte natuurlijk wel wat 

geluidshinder, maar mijn voornaamste 

zorg was dat er schades zouden 

ontstaan.”

Zittend aan de eetkamertafel kijkt mevrouw 
Verboom uit op het project. Een rasterhek 
loopt letterlijk tot aan het raam. “Ik ben 
hier komen wonen vlak voor de kerst van 
2017”, vertelt ze. “Ik wist dat er gewerkt 
moest gaan worden en ik verwachtte dus wel 
wat lawaai door het afbreken van de kade en 
het intrillen van damwanden, maar je kunt 
je van tevoren toch niet echt inbeelden hoe 
het gaat zijn.” 

Op de schaal van Richter
Wat mevrouw Verboom opviel, is dat er geen 
radio op de werkplaats stond en dat er rustig 
gewerkt werd. “Het echte lawaai kwam in

juli en augustus, toen de damwanden 
werden geplaatst. Hier in huis voelde ik dat 
als kleine aardbevingen en ze gebruikten 
daadwerkelijk de schaal van Richter om te 
kijken of er binnen de normen werd gewerkt. 
Tijdens het heien van de palen voor de 
bruggen kon ik hier door de herrie echt niet 
zijn, maar in de 48 uur dat er ook ’s nachts 
werd doorgewerkt ben ik thuisgebleven. Ik 
mocht wel naar een hotel, maar dat is niets 
voor mij en ik heb goed geslapen.”

Veiligheid voorop
Hoewel mevrouw Verboom blij is dat de rust 
inmiddels is wedergekeerd, vindt ze toch ook 
dat alles goed verlopen is. “Ik had een hele 
korte lijn met Nik, die hier elke dag was vanuit 
Gebr. Schouls. Als er iets was, kon ik hem 
altijd even bellen of roepen. De directeur, Rijk, 
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Bewoner: mevrouw Verboom

Heipalen verkeersbrug



kwam ook af en toe even langs. Mijn veiligheid 
werd echt bewaakt en er is zelfs een extra 
controle uitgevoerd. Verder kon ik met vragen 
altijd terecht bij mijn buurman Maarten de 
Vries die bij Rijnland werkt.” 

Nazorg voor scheuren
Ondanks alle voorzorgmaatregelen bleek 
enige schade aan het oude huis niet te 
voorkomen. “Kijk, hier in de tegels rondom de 
schoorsteenmantel is een scheur gekomen”, 
wijst ze. “En boven zitten ook wat scheuren in 
de muren. Nu ben ik niet zo bang dat de boel 
straks instort, maar ik vind het wel belangrijk 
dat alles wordt hersteld, zoals me is beloofd. 
Dat deel van de afronding vind ik eerlijk gezegd 
wel spannend, maar gezien de betrokkenheid 
van Gebr. Schouls tijdens het hele project, 
verwacht ik dat dit ook wel goed komt.”

Nieuwsgierig tot op de bodem

Meneer en mevrouw Wijfje wonen vlak

naast de nieuwe sifon. Gelukkig 

ondervonden zij weinig overlast van de 

werkzaamheden. Sterker nog, vooral 

meneer Wijfje vond het allemaal prachtig 

om mee te maken. Het hoogtepunt? 

“Toen het uitstroomkanaal leeg was ben 

ik erin geweest om een kijkje te nemen. 

Dat vergeet ik van mijn leven niet meer!”

De liefde voor bouwwerkzaamheden zit 
meneer Wijfje in het bloed. “Vroeger had 
ik zelf een heibedrijf”, vertelt hij. “Ik weet 
dus hoe de mensen kunnen klagen, maar 
wij hadden weinig last van het werk hoor. 
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Elke dag mocht ik komen kijken en dat deed 
ik ook. Nik, van aannemer Gebr. Schouls 
was altijd bereid om uit te leggen wat er 
gebeurde.”  

Nachtelijk avontuur
“Doordat ik het werk stap voor stap volgde”, 
vertelt meneer Wijfje enthousiast verder, 
“wist ik ook dat het stuk van Schoutenvaart 
vlak voor het gemaal 48 uur leeg zou komen 
te staan. Dat leek me geweldig om te zien 
en Nik zei dat ik dan ’s avonds rond half 
twaalf maar even moest komen kijken. 
Dat liet ik me natuurlijk geen twee keer 
zeggen. Dus hup, om half twaalf ging ik, 
geholpen door Nik en Marcel, met de trap 
naar beneden. Nou, werkelijk prachtig wat 
ik daar zag! Muren van honderd jaar oud 
en de vloer was niet eens van beton, maar 
hij was toch kogelhard. Dat bleek klei te 
zijn. Ik heb zelfs de kleppen aangeraakt 
waarmee het gemaal wordt afgesloten.”

Vanuit het raam
Mevrouw Wijfje was iets minder 
nieuwsgierig dan haar man, maar ook zij 
kreeg alles mee. “Ik keek elke dag even 
vanuit het slaapkamerraam. Daar kon je 
alles goed zien. Dat het oude bruggetje 
weg is vind ik wel jammer, maar ze 
hebben er zeker wat moois van gemaakt. 
Zonder geschreeuw en gevloek, alles 
keurig netjes.
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Laag peil, blije boer
Tijdens de 48-uursactie kregen we een berichtje van een agrariër uit de 

omgeving. Hij schreef: “Mooie waterstand zeg! Kan dat niet altijd zo?” Doordat 

het peil in de polder tijdelijk lager stond, was het land lekker droog.

Afmonteren doorvoerleiding

Drooggezette afvoerkanaal met 1 buis 
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Drie uitvoerders aan het werk
Drie hoofdrolspelers in het project Sifon 

Nieuwkoop waren Nik Finkelnberg, Jesper van 

der Heyden en Marcel van Gils van aannemer 

Gebr. Schouls. In zeven maanden tijd zorgden 

zij eigenhandig voor de complete uitvoering 

van het project. Voor Marcel was het een 

thuiswedstrijd. Hij woont vlakbij het gemaal.

“Klopt”, zegt Marcel. “Ik heb hier vroeger zelfs nog 
gespeeld, want ik ben hier geboren. Met de nieuwe 
sifon is er wel een stukje jeugdsentiment verloren 
gegaan, maar hij is mooi geworden. Echt een uniek 
stuk werk.”

Vier werken in één
“Eigenlijk zaten er vier werken binnen dit project”, 
zegt Nik. “Het vernieuwen van de kades, het 
maken van een nieuwe uitstroomvoorziening , twee 
bruggen en de nieuwe sifon. Twee wateren kruisen 
elkaar met hoogteverschil én het gemaal moest - op 
48 uur na - in bedrijf blijven. En dat alles op een 
heel klein oppervlak. Dat alles met elkaar is bést 
wel bijzonder. Verder werkten we heel dicht op twee 
huizen. In ons achterhoofd speelde steeds de vraag 
‘hoe zou ik het zelf willen hebben als zoiets naast 

Nik Finkelnberg

Jesper van der Heyden

Marcel van Gils

mijn huis gebeurde?’ Daarom hielden we 
constant contact met meneer en mevrouw 
Wijfje en met mevrouw Verboom, om uit te 
leggen wat we gingen doen en hen gerust 
te stellen indien nodig. Het contact was 
gelukkig heel goed. Meneer Wijfje kwam zelfs 
elke dag even kijken.”

Goed opgelost
In mei gingen de werkzaamheden van start. 
Kraanmachinist Jesper: “Ik moest eerst de 
oude kade uit 1890 slopen en de oude sifon. 
Daarna hebben we gezorgd voor het nieuwe 
betonwerk en de bruggen. Voor de twee 
bruggen bij het gemaal moesten we twaalf 
palen heien. Nogal spannend, want het huis 
van mevrouw Verboom staat maar een paar 
meter naast de brug. Gaandeweg bleek dat 
we de laatste twee palen niet konden heien. 
Trillingen verplaatsen zich makkelijk door 
bepaalde grondlagen en de kans op schade 
aan het huis van mevrouw Verboom, een paar 
meter naast de watergang, was aanwezig. 
Toen hebben we plan B in werking gezet. 
Binnen een week hadden we het materieel 
om trillingvrij twee boorpalen te plaatsen.” 

Trots!
“Bijzonder was dat we bij dit werk veel onder 
water hebben gedaan”, legt Marcel uit. 
“Zowel het sloopwerk als het betonstorten, 
met speciaal onderwaterbeton. Alleen voor 
het aanbrengen van de schotbalksponning 
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Nik Finkelnberg, Jesper van der Heyden 
en Marcel van Gils – Gebr. Schouls BV



en vier doorvoerbuizen van bijna negen 
meter in de Ringsloot, werd de watergang 
twee etmalen drooggezet. We werkten met 
twee teams en ons team begon met de 
nachtshift van twaalf uur. We begonnen met 
leegpompen, droogmaken en schoonmaken. 
Toen spande het erom. Zouden de 
doorvoerbuizen aan beide kanten mooi 
aansluiten? Ik denk dat we met gepaste trots 
kunnen zeggen dat het gelukt is!”

Buizen waardoor water Ringsloot door Schoutenvaart stroomt
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Blij met samenwerking

Dat er uiteindelijk niets belangrijker is 

dan samenwerken staat als een paal 

boven water voor omgevingsmanager 

Carlijn Bergshoeff en technisch manager 

Leo Meeuwissen, beiden van Rijnland. 

“Wij hebben dit project aanbesteed als 
een UAV-GC contract”, zegt Leo. “Dat is 
een contractvorm waarbij we de aannemer 
uitdagen om te komen met een passende 
oplossing voor ons vraagstuk. In dit geval 
moest de sifonconstructie waardoor de 
Schoutenvaart en de Ringsloot elkaar 
kruisen bij poldergemaal Nieuwkoop, worden 
gereconstrueerd. Ik vind het knap dat Gebr. 
Schouls zo snel met een toch wel gedurfde 
oplossing kwam. Hun voorstel was om de 
Ringsloot met damwanden af te dammen en 
het water op gelijk niveau in vier buizen door 
de Schoutenvaart te laten stromen.”

Als dat maar goed gaat!
“Ik heb meegedacht over de technische 
uitdagingen”, vervolgt Leo. “Ook namens de 
vakspecialisten bij Rijnland die straks het 
onderhoud gaan doen. Toen het zover was 
dat de watergang 48 uur werd afgedamd, 
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hoogheemraadschap van Rijnland



dacht ik wel even ‘als dat maar goed gaat’, 
maar alles was uitgebreid voorbesproken 
met peilbeheerder Luciën Moenen, 
watersysteembeheerder Jan van Greuningen 
en coördinator watersysteembeheerder 
Maarten de Vries, die direct naast het gemaal 
woont. Ik had er dus wel vertrouwen in.”

Iedereen erbij betrekken
Carlijn was tijdens het project het eerste
aanspreekpunt voor bewoners, 
belangenorganisaties en overheden. “Ik vind 
het ontzettend leuk om iedereen op een 
goede manier bij het project te betrekken”, 
zegt ze. “Om iedereen te informeren 
organiseerde ik een informatieavond, maar ik 
ging ook bij mensen thuis langs om te horen 
wat eventueel hun zorgen en wensen waren. 
Voor de informatieavond had ik de mensen 
in de directe omgeving uitgenodigd, maar er 
waren bezoekers uit een veel groter gebied. 
Dat er veel interesse was, merkten we ook 
tijdens de uitvoering. Elke dag kwamen er 
wel een paar mensen een kijkje nemen.”

Zorg voor bewoners
Carlijn had goed contact met mevrouw 
Verboom en met meneer en mevrouw Wijfje, 
die aan weerszijden van de Schoutenvaart 
wonen, direct naast het gemaal. “Ik begrijp 
de zorgen van mevrouw Verboom maar al te 
goed”, zegt Carlijn. “Schade aan haar huis 
en de aanvoerende weg zag ik als de

grootste risico’s van dit project, want er werd
op slechts enkele meters afstand gewerkt 
met groot materieel. We vonden het 
belangrijk dat mevrouw Verboom, maar ook 
meneer en mevrouw Wijfje altijd een direct 
aanspreekpunt bij de aannemer hadden. 
Complimenten dan ook voor Nik en Rijk van 
Gebr. Schouls dat ze steeds zichtbaar en 
benaderbaar waren.” 

Damwanden die Ringsloot en Schoutenvaart scheiden
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Voormalen om wateroverlast te 

voorkomen

Luciën Moenen is peilbeheerder bij

Rijnland. Vanuit het kantoor in Leiden

beheert hij het peil van veel polders.

Daarbij kan hij niet zonder watersysteem-

beheerder Jan van Greuningen, die de 

Nieuwkoopse polder net zo goed kent als 

zijn eigen broekzak. Ook bij dit project 

in Nieuwkoop was hun gecombineerde 

kennis waardevol.

Eerst liep de Schoutenvaart onder de 
Ringsloot door en nu loopt hij eroverheen. 
“Het idee voor deze ‘wisseltruc’, komt bij 
ons vandaan”, vertelt Jan enthousiast. “Nu 
hoeven we het water dat van de polder naar 
de boezem gaat, niet meer door buizen 
onder de Ringsloot door te pompen. Het 
kan gewoon zonder weerstand rechtdoor. Zo 
besparen we energie en doordat het water 
alle ruimte heeft, hoeven we niet bang 
te zijn dat het over de uitstroombak  van 
het gemaal stroomt. Hierdoor kunnen we 
vanaf nu ook de maximale capaciteit van 

Lucien Moenen 

Jan van Greuningen

het gemaal benutten, dat is 400 kuub per 
minuut (= 400.000 liter per minuut!). Het 
resultaat is meer waterveiligheid voor de 
Nieuwkoopse polder. Zeker nu we door de 
klimaatverandering vaker te maken krijgen 
met hoosbuien.”

Begrip voor elkaar
Cruciaal in het project was het tijdsslot van
48 uur waarin de aannemer de
doorvoerbuizen in de Ringsloot ging 
plaatsen. Luciën: “Tijdens deze 
werkzaamheden konden we het gemaal 
niet in werking stellen om water uit de 
polder naar de boezem te malen. Om 
eventuele neerslag op te kunnen vangen 
en wateroverlast te voorkomen, zijn we op 
vrijdag, een paar dagen voor de start van 
de werkzaamheden, gaan voormalen. Op 
dinsdag zou Gebr. Schouls beginnen aan 
de 48 uur en het waterpeil in de polder 
stond inmiddels al vijf tot vijftien centimeter 
lager dan normaal, maar… helaas! Er was 
regen op komst. Om geen onnodige risico’s 
te nemen, besloten we te wachten tot de 
volgende dag. De twee 12-uursploegen van 
Gebr. Schouls stonden toen al in de
startblokken, maar ze hadden begrip voor
onze beslissing. Iedereen stelde de 
waterveiligheid voorop. Wederzijds begrip 
was wat ons betreft dan ook tekenend voor 
onze samenwerking.”
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Peilbeheerder Luciën Moenen en 
watersysteembeheerder Jan van Greuningen



Tijdelijke waterkering

2928

Reconstructie sifon Nieuwkoop

Onderdelen tijdelijke waterkering



Achter de schermen:

contractbeheersing door RPS

Tijdens de werkzaamheden bij gemaal 

Nieuwkoop kwamen veel mensen even 

een kijkje nemen. Wat gebeurde er? 

Hoe vorderde het werk? Wat echter 

niet zichtbaar was, is dat er achter de 

schermen ook veel werk verzet werd. 

Advies- en ingenieursbureau RPS zorgde 

bijvoorbeeld voor het contractbeheer.

“Toen in mei de uitvoering van start ging, 
waren wij al drie maanden druk bezig”, 
vertellen Dick Hoogwerf en Jordi Molenaar 
van RPS. Jordi: “Het contract tussen 
Rijnland en Gebr. Schouls vormde de 
leidraad voor het hele project. Het was 
onze taak om nauwkeurig na te gaan of de 
ontwerpen van Gebr. Schouls pasten binnen 
de randvoorwaarden van het contract. 
De technische oplossingen moesten dus 
aansluiten bij de vraag van het waterschap. 
Nadat we het ontwerp, de planning en de 
financiën hadden goedgekeurd, ging de 
uitvoering van start.” 

Dick Hoogwerf en Jordi Molenaar

3130

Reconstructie sifon Nieuwkoop

Dick Hoogwerf en Jordi Molenaar
Advies- en ingenieursbureau RPS



Alles toetsen
Dick: “Tijdens de uitvoering deed Gebr. 
Schouls ons continu verslag in tekst en 
beeld. Zo konden wij toetsen of alles volgens 
afspraak gebeurde en of daarbij de juiste 
materialen werden gebruikt. Bijzonder was
natuurlijk dat er een nieuw werk in een 
bestaande constructie moest worden 
gebouwd. Je weet dan niet altijd wat je 
tegenkomt. Als bleek dat het ontwerp moest 
worden aangepast, begeleidden wij Rijnland 
met technisch advies.”

Hoogfrequent trillen
Iets wat bij iedereen voor hoofdbrekens 
zorgde, was het aanbrengen van de 
damwanden. Dick: “Het huis van mevrouw 
Verboom staat vlak naast het werk en 
om schade te voorkomen, mochten de 
damwanden niet getrild worden. Nu is het 
wel mogelijk om damwanden trillingvrij aan 
te brengen, maar daarvoor heb je een hele 
zware machine nodig en daar was de kade 
niet stabiel genoeg voor. De enige optie die 
overbleef was ‘hoogfrequent met variabel 
moment trillen’. We konden ons vinden in 
deze oplossing, want door te werken met real 
time monitoring kon Gebr. Schouls, in geval 
van overschrijding van de trillingen, direct 
maatregelen nemen. Verder was ook aan de 
planning en de logistieke werkvolgorde te 
merken dat hier een ervaren partij aan het 
werk was. Het project is mooi verlopen.” Raamwerk oude sifon

Onderdeel raamwerk oude sifon
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Betrokken Rijnlander als buur

Een Rijnlander die formeel geen rol had in 

dit project, maar die toch zeer betrokken 

was, is Maarten de Vries. Hij woont in de 

machinistenwoning direct naast gemaal 

Nieuwkoop en kreeg dus alles van dichtbij 

mee en hij maakte heel wat foto’s omdat 

er steeds zoveel te zien was.

“Ik heb dit huis ooit kunnen kopen toen ik
nog als gemaalbeheerder op dit gemaal
werkte”, vertelt Maarten. Tegenwoordig werk 
ik als coördinator watersysteembeheerder, 
dus ik ben met mijn team verantwoordelijk 
voor de juiste bediening van alle 
peilregulerende kunstwerken binnen ons 
gebied. We zorgen ook voor de juiste inzet 
van gemaal Nieuwkoop.”

De ogen en oren van het project
Om de vorderingen van het werk te kunnen 
volgen, maakte Maarten regelmatig een 
rondje over de bouw. “Sterker nog”, zegt hij, 
“er was steeds zoveel te zien dat ik zelfs in 
mijn vrije tijd vaak even ging kijken. Verder 
ben ik in de zomer aangeschoven tijdens 
het bouwoverleg. Dat was omdat er vanuit 

de aannemer en Rijnland nog vragen waren 
over wie men kon benaderen als zich tijdens 
de vakantie calamiteiten zouden voordoen. 
Doordat zowel de mannen van Gebr. Schouls 
als mijn overbuur mevrouw Verboom mij vaak 
benaderden met vragen, werd ik als vanzelf 
een aanspreekpunt. Tsja, dat pak je dan 
natuurlijk gewoon op.”

‘Go’ of ‘no go’?
Tijdens de 48-uursactie was Maarten er ook.
“Ik heb samen met peilbeheerder Luciën 
beslist dat we een ‘no go’ moesten geven 
voor het aanvankelijk geplande startmoment. 
Een dag later, toen er geen regen meer 
dreigde, was het een ‘go’. Ik ging ongeveer 
elke twee uur even kijken, ook ’s nachts.” 
Hij lacht: “Nik, Marcel en Jesper van de 
aannemer vroegen nog ‘wanneer slaap 
jij dan?’ Maar de herrie van kranen en 
slagmoersleutels is natuurlijk niet echt 
bevorderend voor de nachtrust en dit maak 
ik waarschijnlijk maar één keer mee.” 

“Wat ik trouwens het allerspannendste 
vond”, zegt Maarten, “is het moment dat ze 
de Ringsloot aan beide kanten van de sifon 
gingen afsluiten met damwanden. Wat als 
er iets mis ging en de sifon lek zou slaan? 
Gelukkig liep alles perfect.” 
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Het (bijna) onmogelijke mogelijk maken

“Een bijna onmogelijke opdracht die we 

tóch mogelijk hebben gemaakt.” Dat is

wat Rijk Vinke, directeur van Gebr. 

Schouls zegt als je vraagt naar het 

bijzondere project. Werkvoorbereider 

Erwin van ‘t Hart en projectleider Martin 

Dijkstra zijn het met hem eens. “Gelukkig 

houden we wel van een uitdaging!”

Martin Dijkstra, Erwin van ‘t Hart en Rijk Vinke
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Martin Dijkstra, Erwin van ’t Hart en Rijk 

Vinke – Aannemer Gebr. Schouls BV

Op pelgrimstocht
Tijdens het project kreeg het waterschap een telefoontje uit Veenendaal. De 

vraag was of het dijkpad alweer open was, want dit pad is een aanlooproute 

naar de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. De bellers hadden de 

hele route al gelopen, maar het stuk bij gemaal Nieuwkoop hadden ze moeten 

overslaan en ze wilden het alsnog lopen om de tocht compleet te maken.



“Het zal de mensen uit de omgeving vast 
niet verbazen”, zegt Rijk, “maar dit was een 
uniek project op een locatie die eigenlijk 
niet bereikbaar was. We moesten met een 
grote kraan en met zware damwanden over 
een dijk waar maar 50 ton op mocht én we 
werkten vlak naast het huis van mevrouw 
Verboom. Verder was van belang dat we 
het project wilden realiseren zonder dat het 
gemaal buiten bedrijf werd gezet én zonder 
het toepassen van een kostbare tijdelijke 
pompinstallatie. In de aanbestedingsfase 
is de basis van het innovatieve ontwerp 
bedacht door het tenderteam Gerard Tuin en 
Corné de Vogel. Dit voorontwerp is nagenoeg 
ongewijzigd gerealiseerd.”

Creatieve oplossing
Erwin: “Bij het maken van de nieuwe sifon 
wilden we risico’s voor de kade zoveel 
mogelijk voorkomen. Daarom hebben we de
nieuwe constructie om de oude constructie 
heen gebouwd. Daarvoor moesten we onder
andere damwanden plaatsen, onderwaterbeton
storten en nieuwe duikerbuizen plaatsen. 
Dat we met deze creatieve oplossing konden 
komen, komt doordat we alle benodigde 
vakdisciplines zelf in huis hebben.”

Op de millimeter
Voor Martin hield het project veel 
precisiewerk in. “We maakten het ontwerp 
van grof naar fijn en we moesten onszelf 
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steeds blijven controleren”, zegt hij. “Dit was 
ook heel belangrijk voor de duikerbuizen in 
de ringsloot. Omdat de damwanden, waar 
de buizen erin en eruit gaan, niet helemaal 
recht staan ten opzichte van elkaar, moesten 
er een paar knikken in de duikerbuizen 
gemaakt worden. Anders konden we ze 
niet tussen de muurdoorvoeren monteren. 
Voor de 48-uursactie had ik een plan van 
uur tot uur gemaakt. Nu kwam het erop 
aan. Hadden we alles goed berekend? Een 
enorme kick als het lukt natuurlijk.” 

Vertrouwen
Ook Rijk is trots op het project. “Waar ik
misschien nog wel het meest trots op ben, 
is  het vertrouwen dat we kregen. Van 
Rijnland, maar ook van mevrouw Verboom. 
Enorm ingrijpend natuurlijk, als er zo 
in je achtertuin wordt gewerkt. Daarom 
hebben we gedurende de realisatie het huis 
gemonitord en kon ze ons altijd bellen. 
We nemen elke zorg serieus en we hebben 
natuurlijk ook beloofd dat we eventuele 
schades aan het huis oplossen. Zo staan we 
er altijd in. Een man een man, een woord 
een woord.”



Duurzaam lokaal hergebruik
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Historische materialen hergebruiken
Duurzaamheid is erg belangrijk voor zowel Gebr. Schouls 
als het hoogheemraadschap van Rijnland. Als het mogelijk 
is om grondstoffen opnieuw te gebruiken of om materialen 
beschikbaar te stellen voor hergebruik, dan doen we dat 
dus ook. Een wel heel bijzondere vorm van recycling in 
dit project, is de manier waarop de stenen uit de honderd 
jaar oude kademuur een tweede leven krijgen. Ze worden 
namelijk gebruikt door Piet van der Geest, eigenaar van 
wijngaard ‘Domaine Saint Pierre’ in Korteraar. Hij heeft met 
een deel van de stenen een half verhard pad aangelegd 
langs de wijnranken.
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Dit is een publicatie van het

hoogheemraadschap van Rijnland

Portretfotografie Toon Dompeling
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Foto’s werk Maarten de Vries en Carlijn Bergshoeff

Interviews en teksten Dubbele Woordwaarde

Eenmalige uitgave februari 2019

COLOFON

Nawoord

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil iedereen 
die heeft meegewerkt aan de realisatie van dit
boekje hartelijk bedanken. In het bijzonder 
mevrouw Verboom, familie De Vries en familie 
Wijfje voor hun begrip en geduld tijdens de 
werkzaamheden.



Reconstructie
sifon Nieuwkoop

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 30 63 063

fax (071) 51 23 916

post@rijnland.net

www.rijnland.net

Februari 2019


