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Geachte heer, mevrouw,
De diepe bodem onder de Bakenessergracht en de Nauwe Appelaarsteeg is
verontreinigd. In de afgelopen maanden heeft de gemeente Haarlem met de
bewonerscommissie van dit project de voorgenomen saneringswerkzaamheden
besproken. De saneringswerkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de
verontreiniging in de bodem afgebroken wordt. Met deze brief informeer ik u over
de uitvoering die binnenkort van start gaat. Groundwater Technology B.V voert de
werkzaamheden uit.
Werkzaamheden
De verontreiniging bevindt zich op een diepte van 9 tot 15 meter onder het
straatniveau. Deze verontreiniging bestaat uit chloorkoolwaterstoffen, dit bevat een
verspreidingsrisico en wordt daarom gesaneerd. De verontreiniging is afkomstig
van bedrijfsactiviteiten in het verleden.
De saneringswerkzaamheden bestaan uit het injecteren van (vloei)stoffen die de
verontreiniging in de bodem afbreken. Hiervoor plaatsen wij met een machine 750
injecties vanaf de stoep, parkeerplaatsen en in de gracht.
Om te voorkomen dat omstanders met de verontreiniging in aanraking komen,
plaatsen wij een afscherming met bouwhekken rondom de werkplaats. In overleg
met de GGD is een meetprotocol voor de omgeving opgesteld.
Onze werknemers die in direct contact komen met de grond, dragen een
beschermende overall.
Planning
De uitvoeringsperiode staat gepland tussen eind oktober 2017 en maart 2018. Vanaf
half oktober starten wij met de voorbereidingswerkzaamheden op locatie. Wij
streven ernaar om de overlast voor u als omwonende zoveel mogelijk te beperken.
Wij voeren de werkzaamheden in principe uit op werkdagen tussen 7.00 uur en
16.00 uur.
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Werkgebied
De werkzaamheden vinden plaats in de Nauwe Appelaarsteeg en de
Bakenessergracht ter hoogte van de huisnummers 70-84 en 75-83. Onderstaande
afbeelding geeft het werkgebied weer.

Werkgebied

Wekelijks spreekuur
Elke woensdagochtend houdt de uitvoerder van het project een spreekuur van 09.00
uur tot 10.00 uur. U bent van harte welkom met uw vragen en/ of opmerkingen. Het
spreekuur vindt plaats in onze bouwkeet. Onze bouwkeet staat op een drijvend
platform en ligt in het Donkere Spaarne ter hoogte van huisnummer 56.
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Website
Op de website van de gemeente Haarlem vindt u meer informatie over de
achtergrond en voortgang van het project en meer uitleg over de saneringstechniek:
www.haarlem.nl/klokhuisplein
Gevolgen voor bereikbaarheid
Bovengenoemde werkzaamheden hebben beperkte gevolgen voor de
bereikbaarheid. Van tijd tot tijd versmallen of sluiten wij de weg kortstondig af
voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden komt het voor dat parkeervakken vrij moeten blijven
voor de uitvoering. Dit wordt dan aangegeven met borden.
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 B.V., op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur via 06-54 278 259 of via rhg@gtbv.nl.
De uitvoerder is tijdens de werkzaamheden altijd aanspreekbaar.
Verdachte situaties/calamiteiten
Bij verdachte situaties en / of calamiteiten die buiten kantooruren plaatsvinden kunt
u contact opnemen met ons alarmnummer 010-23 828 68. U wordt dan
doorgeschakeld naar één van onze medewerkers.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
Groundwater Technology B.V.

Robert Heling
Projectmanager

