
Q&A aanleg persleiding Heemstede - Schalkwijk 

 

 

Wat is het doel van de aanleg van de nieuwe persleiding? 

De afvalwaterzuivering van Heemstede (AWZI Heemstede) wordt op termijn gesloten. Ter 

voorbereiding hierop wordt in 2016 een transport persleiding aangelegd die het afvalwater van 

Heemstede naar de afvalwaterzuivering in Schalkwijk (AWZI Schalkwijk) vervoert. 

 

Waar komt de persleiding te liggen?  

Vanaf de AWZI Heemstede kruist de persleiding het Spaarne waarna de leiding ten noorden 

van de Lage Kadijk richting het Molenplaspark gaat. De leiding loopt door het Molenplaspark 

richting het Vlinderpad ten noorden van de Meerwijkplas. Ter hoogte van de Zuidtangent loopt 

de leiding richting het noorden naar de Boerhaavelaan en vaart tot op de AWZI Schalkwijk. Op 

28 mei 2015 heeft het gemeentebestuur ingestemd met dit tracé. Zie overzichtskaart. 

 

 

Met wie werkt Rijnland samen? 

Bij de keuze voor de ligging van de persleiding heeft Rijnland in een Klankbordgroep nauw 

samengewerkt met de Gemeente Haarlem, de wijkraden van Schalkwijk, de 

natuurvrijwilligersorganisatie van de Meerwijkplas, de Vogelwerkgroep Kennemerland en 

Landschap Noord-Holland. Deze klankbordgroep wordt actief geïnformeerd en geraadpleegd 

tijdens de aanbesteding en uitvoering. 

 

Hoe wordt de persleiding aangelegd? 

De aanleg van de persleiding kan op twee manieren plaatsvinden. Bij voorkeur gebeurt dit in 

open ontgraving. Daar waar obstakels zoals een doorgaande weg, watergang of ander 

kunstwerk moet worden gepasseerd wordt veelal geboord met behulp van een gestuurde 



boring. 

 

Wat is een open ontgraving? 

Hierbij wordt een sleuf in de grond gegraven, waar de leiding wordt ingelegd. Verschillende 

grondsoorten worden gescheiden ontgraven en weer terug gebracht.  

Wat is een gestuurde boring? 

Vanaf het maaiveld wordt een boorkop met een stang schuin de grond ingeboord om daarna 

met een boog onder het obstakel door weer naar boven gestuurd te worden. Waar de boorkop 

weer boven de grond komt wordt de nieuwe persleiding klaargemaakt, die vervolgens in het 

geboorde gat wordt getrokken. 

 

Worden er bomen gekapt? 

In het voortraject is goed nagedacht over een tracé en zijn diverse maatregelen getroffen 

waardoor er geen bomen hoeven te worden gekapt. Twee bomen worden in afstemming met 

de groenontwerper van de Gemeente Haarlem verplant naar een locatie nabij hun huidige 

locatie. Het gaat om een jonge linde in het Molenpaspark en een Hazelaar langs het Krekelpad. 

Hiervoor heeft Rijnland een kapvergunning aangevraagd.  

 

Wat merken omwonenden van de aanleg en werkzaamheden? 

Tijdens de aanleg is er mogelijk sprake van geluidsoverlast en tijdelijke wegafsluitingen.  

Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk beperkt door geluid-gedempte aggregaten te gebruiken, 

is zeer lokaal een beperkt tot de werktijden. 

 

Daarnaast zullen er tijdelijke wegafsluitingen plaatsvinden. De aannemer maakt hiervoor een 

bereikbaarheidsplan en bespreekt dit met de gemeente.  

 

Hoe ziet het terrein eruit na de werkzaamheden? 

Na de werkzaamheden wordt het terrein weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Op enkele 

plekken staan na de aanleg kleine ontluchters. Na de uitvoering is vaak na een periode van een 

half jaar weinig tot niets meer te zien.  

 

Is er invloed te verwachten van de trillingen van de Zuidtak Zuidtangent op de aan te 

leggen persleiding? 

Alle materialen die gebruikt worden voor de persleiding zijn flexibel en kunnen trillingen van de 

Zuidtangent goed opvangen. In en buiten Nederland liggen vele transportleidingen nabij en 

onder (Rijks)wegen waarover zware transporten plaatsvinden. De Zuidtak Zuidtangent is 

daarin niet uniek. Er zijn géén lekkages bekend waarbij is vastgesteld dat deze zijn veroorzaakt 

door trillingen. 

 

Gaat de grond weer open voor onderhoud aan de persleidingen? 

Het reguliere onderhoud van een persleiding richt zich met name op de bijzondere onderdelen 

van de leiding, afsluiters en ontluchters. Twee keer per jaar zullen medewerkers van Rijnland 

deze bijzondere onderdelen bedienen en inspecteren. De doorgaande leiding behoeft géén 

onderhoud (wat onder de grond zit, ligt goed beschermd).  

 

Wie voert de werkzaamheden uit en in welke periode? 

De werkzaamheden worden door een aannemer uitgevoerd. Het is nog niet bekend welke. 

Gedurende de zomermaanden van 2016 loopt de aanbesteding waarna het de verwachting is 

dat de werkzaamheden in het najaar van 2016 en begin 2017 zullen plaatsvinden. Een 

definitieve planning volgt als de aannemer bekend is en de vergunningen zijn verleend. 



 

Waar kunnen de bewoners met klachten terecht?  

Bewoners worden geïnformeerd gedurende de werkzaamheden en kunnen met vragen en/of 

klachten terecht bij de aannemer of bij het Klant Contact Team van Rijnland via 

telefoonnummer 071- 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net  
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