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Save the date! Maandagavond 7 september organiseren wij een
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Uitnodiging openbare

Combinatie Leeghwater aan u voor en bent u in de gelegenheid om vragen

inloopavond

te stellen. Kunt u niet wachten om meer informatie te krijgen? Download

inloopbijeenkomst. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met tijd, locatie
en een programma. Op deze avond stellen wij de teams van Rijnland en

dan de BouwApp en zoek ons project op “Piekberging Haarlemmermeer”.
Druk op *volgen en u krijgt de laatste informatie te zien.

Droge voeten, schoon water

We gaan van start!

“Wij hebben enorm veel zin om
dit mooie project te realiseren.
Mocht u vragen hebben over de
Piekberging Haarlemmermeer
en onze taken daarin, dan
kunt u mij bellen of mailen. Ik
hoop u uiteraard binnenkort
persoonlijk te ontmoeten op
de informatieavond”. Jorg is te
bereiken via jdreyer@kws.nl of
telefonisch op 06-11007743

Goed
nieuws
voor
het
project
Piekberging
Haarlemmermeer. We zijn trots om te melden dat
het project is gegund aan de Combinatie Leeghwater,
bestaande uit de aannemingscombinatie KWS en Van
Hattum en Blankevoort. JdB Groep is aangehaakt als
vaste partner met kennis van het gebied.
Bij de selectie is gekeken naar verschillende aspecten,
waaronder kwaliteit en prijs. In een kwalitatief plan
heeft de Combinatie Leeghwater op de juiste manier
invulling gegeven aan een gecontroleerde omgang met
grond en transport, hinderbeperking, communicatie
en beheersing van risico’s. De Combinatie Leeghwater
scoorde vooral met de inzet van een duurzame
uitvoering met minimale CO2 uitstoot. Zo worden
bijvoorbeeld schone motoren ingezet volgens de
nieuwste standaarden. Wij hebben vertrouwen in een
goede samenwerking en uitvoering van de Piekberging
met Combinatie Leeghwater als aannemer.

Femke
Kapteijn
blijft
als
omgevingsmanager
voor
Piekberging
Haarlemmermeer
uiteraard de vraagbaak voor
Rijnlandse zaken.
“Ik ben
blij dat we een partij hebben
gevonden waarmee we richting
uitvoering gaan! Ik kijk uit naar
de samenwerking met Jörg”.
Femke is te bereiken via femke.
kapteijn@rijnland.net
of
op
06-46623987.

Even voorstellen

In de vorige nieuwsbrieven hebben jullie kennis kunnen
maken met het Rijnlandse team. De komende tijd zullen
jullie ook de teamleden van Combinatie Leeghwater
regelmatig tegen komen in het gebied. Mogen wij ze
even voorstellen?

Planning:

De komende periode starten wij met combinatie
Leeghwater de samenwerking op. Dit betekent dat
we inhoudelijk het ontwerp verder uitwerken en er
voorbereidende onderzoeken worden uitgevoerd. Daarvoor
is het van belang om de omgeving ook weer goed mee
te nemen in alle ontwikkelingen en is er op maandag
6 juli een bijeenkomst met de klankbordgroep geweest.
7 september organiseren we (volgens de richtlijnen van
RIVM) een openbare inloopbijeenkomst.
Dit jaar blijft het werk buiten nog beperkt tot onderzoeken
en inmetingen. Naar verwachting gaat het grote werk
buiten begin volgend jaar van start. We starten dan met
het grondwerk voor de opbouw van de dijk en het graven
van de watergangen. In de tweede helft van 2021 wordt
een start gemaakt aan de constructies, inlaat en uitlaat.

Uitnodiging openbare inloopavond:
Op onderstaande foto staan van links naar rechts:
Jörg Dreyer                     Omgevingsmanager
Jochem van der Meulen Contractmanager
Johan den Breejen          Technisch Manager realisatie
Bas Coosemans                Projectmanager
Frank Boere                     Technisch manager ontwerp
Joeri Haezebroeck           Procesmanager
In het bijzonder willen we de omgevingsmanager van
combinatie Leeghwater Jörg Dreyer aan jullie voorstellen.
Jorg is uw vaste contactpersoon voor vragen uit het
gebied.

Save the date! Maandagavond 7 september organiseren
we een inloopbijeenkomst. U ontvangt hiervoor nog
een uitnodiging met locatie en een programma. Tijdens
deze inloopavond stellen wij graag de teamleden van
de combinatie Leeghwater aan u voor, zal er korte
presentaties gegeven worden over de inhoud van het
project Piekberging Haarlemmermeer en bent u in de
gelegenheid vragen te stellen.
hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1
postbus 156, 2300 AD Leiden
telefoon (071) 30 63 063
post@rijnland.net
www.rijnland.net
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