
 
 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,   

 

In deze informatiebrief informeren wij u over de werkzaamheden in week 02 + 03 

2018 van de bodemsaneringswerkzaamheden op de Bakenessergracht en Nauwe 

Appelaarsteeg.  

 

Nauwe Appelaarsteeg 

Deze weken vinden hier wel injectiewerkzaamheden plaats. De Nauwe 

Appelaarsteeg zal tijdens werktijden worden afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Ook de doorgang naar de afvalcontainers op het Philip Frankplein is dan afgesloten. 

Er is een omleidingsroute ingesteld. Aan het einde van de werkdag en in het 

weekend is er een doorgang voor voetgangers/fietsers. 

 

Bakenessergracht – huisnummers 70 t/m 84 

Deze weken vinden hier wel injectiewerkzaamheden plaats. De werkzaamheden 

vinden plaats ter hoogte van huisnummer 70,72 en het Teylers museum. De weg zal 

tijdens werktijden gedeeltelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een 

omleidingsroute ingesteld. Aan het einde van de werkdag en in het weekend zal de 

afzetting worden verwijderd.  

 

Bakenessergracht – huisnummers 73 t/m 85 

In week 02 + 03 vinden hier geen werkzaamheden plaats. 

 

Bakenessergracht – ponton  

In week 02 + 03 vinden hier wel werkzaamheden plaats en is doorvaart via de 

gracht afgesloten. 

 

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. 

Aan de bewoner(s)/eigenaar van  

dit pand 
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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  en www.saneringklokhuisplein.nl 

 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact 

opnemen met Robert Heling, projectmanager van 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 
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