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ONDERWERPEN

• Sterke en bloemrijke dijk

• Huidige stand van zaken

• Terugkoppeling Delta Congres

• Uitleg “moeilijke” woorden 

bijvoorbeeld Woelkom, 

kunstwerken

• Contact en Bouw app

Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder na onze vorige 

nieuwsbrief in augustus. We gaan langzaam richting het einde van 

het prestigieuze project, in elk geval qua werkzaamheden. We 

verwachten dit jaar nog met de grootste werkzaamheden klaar te 

zijn en dan gaan we ons komend jaar richten op het gereed maken 

en het testen van de piekberging. 

We nodigen u van harte uit om eens langs te komen en een blik te 

werpen op de piekberging. Blijf ons volgen via social media of scan 

de qr code. 

Verder willen wij u alvast fijne feestdagen wensen en een gelukkig 

nieuwjaar.
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Voor meer informatie over 
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STERKE EN BLOEMRIJKE DIJK
De nieuwe kade rondom de piekberging is ingezaaid 

met een speciaal grasmengsel. De wortels van deze 

grasmat zijn steviger dan bij gewoon gras waardoor de 

dijk beter bestand is tegen de hoge stroomsnelheid als 

hier water langs stroomt.

Op de buitenzijde van de dijk is een bloem- en krui-

denrijk grasmengsel toegepast om de biodiversiteit te 

verhogen. Daarnaast is een bloeiende dijk natuurlijk 

ook een lust voor het oog. In het voorjaar laten we u 

graag de dijk in bloei zien!

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
Inlaatconstructie
De inlaat, waar het water vanuit de ringvaart de 

piekberging ingelaten kan worden krijgt nu steeds 

meer vorm. De werkzaamheden om de weg terug 

te plaatsen zijn bijna afgerond en de keerschotten 

en de stuwen zijn geplaatst. Deze houden het water 

vanuit de Ringvaart tegen. Als de Piekberging ingezet 

moet worden, worden de keerschotten opengezet en 

stroomt het water naar de stuwen. 

Deze stuwen kantelen vervolgens omlaag waardoor 

het water de Piekberging in kan stromen. Verder 

wordt het bedieningshuisje afgemaakt en zullen alle 

betonwerkzaamheden dit jaar klaar zijn.

Woelkom
De woelkom is zo goed als gereed. Dit was een 

technisch hoogstandje. Vanwege de diepe ontgra-

ving en de grote druk vanuit de ondergrond moest al 

het graafwerk en het storten van beton onder water 

gebeuren. 

Als laatste zijn de schuine kanten voorzien van zware 

zetstenen. In de woelkom blijft altijd ongeveer een 

halve meter water staan.

Uitlaatconstructie

Bij het ontwerp van de uitlaatconstructie hebben 

wij samen met de gemeente er voor gezorgd dat de 

piekberging landschappelijk wordt ingepast in het 

open agrarische landschap. Dat is goed te zien bij de 

uitlaatconstructie, waar het water na inzet weer uit 

de piekberging kan stromen. Hier is haast niets meer 

te zien van de stalen damwanden en de betonnen 

waterbodem. De oevers van het uitlaatkanaal zijn zo 

ontworpen dat ze straks weer begroeid zijn met gras, 

en toch een flinke stroming van water aankunnen.

Testen van de piekberging
Als de piekberging gereed is, gaan we testen. Dit doen 

we om te zien of alles werkt zoals het moet werken 

en of we nog ergens rekening mee moeten houden. 

Het testen gebeurt door het water in te laten, de 

piekberging laten we ongeveer 5 dagen vol en laten 

we daarna weer leeg stromen. Zoals het er nu naar 

uitziet zal de test eind 2023 plaatsvinden. We voeren 

deze test bewust in het najaar/winter uit omdat in die 

periode de impact op het gebied het kleinst is.

TERUGKOPPELING DELTA CONGRES
Op 10 november jl. vond het Deltacongres plaats. In 

de Philharmonie te Haarlem waren de minister, Delta-

commissaris en 1100 gasten live en 800 gasten online 

aanwezig. 
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Tijdens het Deltacongres werd een film getoond (de 

Deltafilm) met als thema “Klimaatverandering – De 

toekomst is nu”. Daarin staat onder andere de Piek-

berging Haarlemmermeer centraal. We zijn erg trots 

dat dit mooie Rijnlandse project hiervan onderdeel 

mocht zijn. U kunt deze film bekijken via de volgende 

link: Deltaprogramma | Deltaprogramma

UITLEG MOEILIJKE WOORDEN
In diverse berichtgevingen kunnen ‘technische termen’ 

voorbij komen. Deze termen zijn wellicht niet voor 

iedereen duidelijk. Daarom lichten we er een aantal toe:

Woelkom
Als de Piekberging wordt ingezet, stroom het water met 

hoge snelheid de woelkom in. Dit is als het ware een 

betonnen kelder waarin het water zijn snelheid verliest, 

om gelijkmatig en rustig verder het gebied in te kunnen 

stromen.

Zetstenen
Deze worden gebruikt als bekleding voor dijken, golf-

brekers en andere waterbouwkundige werken.

De stenen worden geplaatst op een laag zand of klei 

en ze worden naast elkaar gezet. De stenen vormen 

zo een harde laag die de woelkom beschermt tegen 

slijtage.

Onderwaterbeton
Dit is een betonsoort die qua samenstelling niet veel 

afwijkt van normaal beton. De wijze van aanbrengen is 

erop gericht om te voorkomen dat het beton bij aanra-

king met water uitspoelt (waardoor het cement, zand 

en grind niet meer goed gemengd zijn).

Kunstwerken
In de civiele (bouwkundige) wereld is een kunstwerk 

een door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor 

bewoning bestemd bouwwerk (bijvoorbeeld een ge-

maal of een sluis).

CONTACT
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het 

centrale aanpreekpunt Jörg Dreyer. Via de BouwApp 

kunt u uw vraag indienen en zijn de contactgegevens te 

vinden. Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrieven 

meer ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via 

piekberginghaarlemmermeer@rijnland.net

Rijnland gaat vertrouwelijk om met uw gegevens, 
conform de AVG privacy-wetgeving
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https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma

