
   

 

Verkennend bodemonderzoek AWZI Haarlem Waarderpolder 

 

 

Wij zuiveren en transporteren afvalwater van huishoudens en bedrijven. We doen dit efficiënt en 

duurzaam. AWZI HWP (Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder) is een van de 

grootste en oudste zuiveringen van Rijnland. Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen rond 

klimaat, circulaire economie en biodiversiteit sluit Rijnland aan bij de vragen die leven in de 

samenleving. Ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie van de zuivering. 

De opbrengst van een verkennend bodemonderzoek  

Op het uitgestrekte terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder heeft 

ingenieursbureau Wareco, in opdracht van Rijnland, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Omgevingsmanager Maurice Louweret: ‘Wij vonden het een goed idee om al in voorbereiding op 

toekomstige ontwikkelingen een milieutechnisch onderzoek te laten doen naar de bodemkwaliteit 

van het gehele zuiveringsterrein. Mocht er sprake zijn van ernstige vervuiling van - delen van - het 

terrein, dan moet je immers saneren. En dat kan grote effecten hebben op de projectplanning en -

kosten. Zoiets wil je uiteraard vóóraf weten. Het voordeel van een risico-inschatting in deze fase is 

bovendien dat we alle informatie mee kunnen geven aan de partij(en) die een rol hebben in de 

toekomstige ontwikkeling. Zij kunnen er dan rekening mee houden.’ 

Archeologie, bommen en bodem 

De planning was ambitieus. 9 april kreeg Wareco de opdracht en 12 mei werd het onderzoeksrapport 

verwacht. Christian Kwakernaak van Wareco, adviseur bodemonderzoek en bodemsanering, vertelt: 

‘Dat was een flinke uitdaging. Het terrein is maar liefst 125.000 m² groot, inclusief een plaat asfalt 

van 35.000 m². Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. Een archeologisch onderzoek, 

een onderzoek naar niet gesprongen oorlogsexplosieven, een onderzoek naar het teergehalte van 

het asfalt, een bodemonderzoek en een waterbodemonderzoek van een sloot rond een deel van het 

terrein.’ De eerste twee onderzoeken heeft Wareco uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus. 



   
Gelukkig zijn er geen onontplofte bommen aangetroffen en zijn die ook niet te verwachten. Voor wat 

betreft het archeologisch onderzoek wordt samen met de Haarlemse gemeentearcheoloog 

beoordeeld of er reden is voor extra onderzoek, met diepere boringen.   

Toegevoegde waarde van de operationeel adviseur 

‘Ieder bodemonderzoek begint met een vooronderzoek’, vertelt Christian. ‘Dat is grotendeels 

bureauwerk, waarbij bijvoorbeeld bevindingen van eerdere milieuonderzoeken worden bekeken, net 

als historische kaarten en luchtfoto’s. Wat ons enorm heeft geholpen, was een verkenning op locatie 

met omgevingsmanager Maurice en Hans Barnhoorn, de operationeel adviseur. Hans kent de 

achtergrond, werkt er al jaren en wist mij precies te vertellen wat waar gebeurde. Voor ons is dat 

zeer belangrijke informatie als indicator voor mogelijke verontreiniging. Dan weten we waar we 

willen boren, en op welke stoffen we willen analyseren.’ Er bleken op het terrein sliblagunes te 

hebben gelegen. Dit zijn locaties waar in het verleden zuiveringsslib werd gestort, om te bezinken op 

het maaiveld. ‘Dát zijn bij voorbaat locaties die verdacht zijn van bodemverontreiniging’, zegt 

Christian. ‘Die plekken bleken echter deels overwoekerd door braamstruiken, dus voor onze 

veldwerkers onbegaanbaar.’ Maurice: ‘We hebben direct een ecoloog ingeschakeld om toe te zien op 

onze snoeiwerkzaamheden de dag erna. Onder zijn toeziend oog hebben we een begaanbaar 

looppad gecreëerd om de werkzaamheden te kunnen vervolgen.’ Christian: ‘De samenwerking met 

Rijnland was uitstekend, daar ben ik echt heel tevreden over.’ 

Handmatige boringen 

Uiteindelijk zijn er 163 grondboringen verricht, én 20 boringen in de sloot. Christian: ‘Vanwege de 

werkende zuivering bleken er flink veel ondergrondse kabels en leidingen aanwezig, zo bleek ook uit 

GIS (Geografisch Informatie Systeem). Daar hebben we rekening mee gehouden bij het uitzetten van 

het boorplan, met behulp van GPS. Om het risico op schade en storing in het zuiveringsproces te 

verkleinen, hebben we gekozen voor handmatige in plaats van machinale boringen.’ De veldwerker 

die de boringen verricht, let op allerlei aspecten. Hoe ziet de grond eruit, welke grondsoort, 

bodemvreemde materialen, kleuren, passief waargenomen geuren, etc.  Op een aantal locaties werd 

een peilbuis geplaatst waaruit na een week de grondwatermonsters werden genomen. Christian: ‘Op 

basis van de boorprofielen bepaal je welke mengmonsters je wilt maken om te laten analyseren. 

Welke grondlagen met welke bodemvreemde materialen wil je en kun je met elkaar mengen?’ Aan 

het daadwerkelijke onderzoek in het lab gaat dus nog een hele specialistische selectie en verwerking 

vooraf. 

 



   
 

Geen vervolgonderzoek 

Wat heeft het verkennend onderzoek opgeleverd? Christian: ‘Het valt allemaal erg mee. Er is 

maximaal sprake van lichte verontreiniging op bepaalde specifieke plekken, dus er hoeft niet 

gesaneerd te worden. En het asfalt is, gezien het teergehalte, herbruikbaar. Verder is er in de lagunes 

PFAS aangetroffen, zoals we wel hadden verwacht. Gezien de sterkte van de verontreiniging hoeft er 

niet te worden gesaneerd, maar die grond is bij graafwerk niet buiten het terrein herbruikbaar. 

Verder is er geen noodzaak voor een vervolgonderzoek op dit moment.’ Maurice vult aan: ‘Dit is 

waardevolle informatie voor het project. Bepaalde risico’s kunnen we nu beter inschatten en verdere 

beheersmaatregelen aanscherpen.’ 

 

Collegiale toetsing 

Na ontvangst van het conceptrapport heeft Maurice aan Wouter Wilschut (sinds begin dit jaar 

werkzaam bij Rijnland als adviseur/ vergunningverlener waterkwaliteit) gevraagd of hij zijn visie wilde 

geven op de inhoud en resultaten. Wouter: ‘Bij mijn online introductie, in januari van dit jaar, heb ik 

verteld over mijn jarenlange ervaring op het gebied van bodem- en milieuadvies. Dat was voor 

Maurice de trigger om mij te vragen of ik dit rapport kritisch wilde doornemen als collegiale toetser. 

Ik ben, al zeg ik het zelf, snel en handig in het screenen van dit soort rapporten van 

bodemonderzoeken. Vroeger deed ik niet anders.’ Wouter is zeer te spreken over de inhoudelijke 

kwaliteit van het onderzoek. Uiteraard is hij ook tevreden met de bevindingen én met het feit dat 

Rijnland dit onderzoek in deze fase van het project uitvoert. ‘Je wilt geen onvoorziene risico’s in een 

project, zeker niet bij een zuivering en project van deze omvang. Dus het goede nieuws is: we kunnen 

door!’ 

 


