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Start voorbereidende werkzaamheden bodemsanering Klokhuisplein e.o.

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Haarlem heeft Groundwater Technology B.V. opdracht gegeven voor
de uitvoering van de bodemsanering Klokhuisplein e.o. De
saneringswerkzaamheden starten eind oktober 2017. De werkzaamheden vinden
plaats aan de Bakenessergracht tussen de Vrouwestraat en het Donkere Spaarne, ter
hoogte van de huisnummers 70 tot en met 84 en 75 tot en met 83.
Aanstaande maandag, 25 september 2017, starten wij met een aantal
voorbereidende werkzaamheden. Met deze brief informeren wij u hierover. De
voorbereidende werkzaamheden zijn vorige week met de bewonerscommissie
besproken.
Werkzaamheden
Plaatsen sonderingen
Wij laten op 25 september een aantal aanvullende boringen/sonderingen plaatsen
aan de Bakenessergracht en Nauwe Appelaarsteeg. Op onderstaand kaartje zijn de
locaties aangegeven. Wij zullen hiervoor de weg gedeeltelijk en kortstondig
afsluiten.
Tijdens de werkzaamheden is een medewerker van ons aanwezig.
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Binnenluchtmeting
Tijdens de saneringsperiode worden in een aantal woningen
luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Dit is om te controleren of de
saneringsmaatregel geen effect heeft op de luchtkwaliteit in uw woning.. Hiervoor
komen wij maandag 25 september 2017 persoonlijk bij u langs en geven wij uitleg
over de werkzaamheden waarna u kunt bepalen of u hieraan wilt meewerken. Indien
uw woning wordt geselecteerd, voeren wij begin oktober een nulmeting uit.
Vervolgens wordt tijdens de sanering periodiek een meting in deze woning verricht.
De resultaten van de meting worden ter beoordeling overlegd aan de GGD.
Bouwkundige vooropname
U kunt de staat van uw pand vóór de werkzaamheden laten vastleggen in een
zogenaamde bouwkundige vooropname. Dit is een voorschrift van de verzekeraar,
aangezien uw woning/pand in het werkgebied ligt. Dit betreft een voor u kosteloze
opname.
Begin oktober ontvangt u hiervoor een uitnodigingsbrief van de firma Monsjou.
Inrichten pontons Bakenessergracht
In de Bakenessergracht zullen wij een werkponton plaatsen. Hiervoor zullen wij aan
de kadezijde en op het water werkzaamheden verrichten. Mogelijke kortstondige
overlast die kan ontstaan is het lossen van de pontons in het water.
Planning
Het plaatsen van de sonderingen staat gepland op 25 september 2017.
De bouwkundige vooropname staat gepland in de week van 16 tot en met 20
oktober 2017.
Op 23 oktober 2017 starten wij met plaatsen en opbouwen van de pontons.
Vanaf 30 oktober 2017 starten wij met de saneringswerkzaamheden en duren tot 1
april 2018.

3
Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden aangepast moet
worden. Als dat het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.
Gevolgen voor bereikbaarheid
Bovengenoemde werkzaamheden zullen beperkt gevolgen hebben voor de
bereikbaarheid. Het kan voorkomen dat kortstondig de weg of doorgang
geblokkeerd wordt in verband met het lossen van goederen.
Parkeren
Bovengenoemde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het parkeren aan de
Bakenessergracht.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact
opnemen met de heer R. Heling, projectmanager Groundwater Technology, op
werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 06-54 278 259 of via rhg@gtbv.nl.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
Groundwater Technology B.V.

R. Heling
Projectmanager

