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Het hoogheemraadschap van Rijnland legt in de zuidelijke
punt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging aan.
Deze piekberging moet in de toekomst, tijdens periodes van
zware regenval, bijdragen aan het behoud van droge voeten
in Rijnlands beheergebied. Naar verwachting is de inzet van
de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar nodig. Via deze
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rond
het project..

Droge voeten, schoon water

‘ Met de aanleg van
een Piekberging,
bereidt Rijnland zich
voor op de toekomst ’
Hoogheemraad Sjaak Langeslag positief over start
Piekberging Haarlemmermeer

Wij zijn trots van start te gaan met de aanleg van de
Piekberging Haarlemmermeer. Al jaren geleden bleek
dat bij wateroverlast het huidige boezemsysteem
een knelpunt kan worden. Rijnland is hiervoor de
afgelopen jaren gaan zoeken naar een passende
oplossing. Met de aanleg van een piekberging in de
zuidpunt van de Haarlemmermeer bereidt Rijnland zich
voor op de veranderingen door klimaatontwikkeling,
zeespiegelstijging en bodemdaling.
Bij het ontwerpen van de Piekberging is nadrukkelijk
gekeken naar de effecten op de omgeving,
waarbij Rijnland goed heeft geluisterd naar alle
belanghebbenden op en rond de Haarlemmermeer. In
nauw overleg met overheden, burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties is de afgelopen periode
gewerkt aan technische ontwerpen en de afronding van
de grondverwerving. In november is de aanbesteding
gestart en hebben wij een vijftal aannemers geselecteerd
die mee kunnen dingen naar deze mooie opdracht.
In de keuze voor een aannemer wordt onder andere
beoordeeld op het gunningscriteria duurzaamheid.
Door aannemers op voorhand mee te laten denken
over duurzaamheidsaspecten, kunnen wij als Rijnland
het werk zo verantwoord mogelijk laten uitvoeren..
Zeker in tijden waarin de stikstofproblematiek urgent
is zullen wij ons hard maken dit te borgen binnen de
projectaanpak en geven wij het ook een plek in onze
eigen handelswijze. We streven er naar om in het
tweede kwartaal van 2020 van start te kunnen gaan.
Rijnland maakt zich met de aanleg van deze Piekberging
klaar voor de toekomst, een toekomst waar een nieuwe
generatie watermanagers zich voorbereiden om het
stokje over te nemen.

Wat gaan we de komende tijd doen?

We sluiten het jaar goed af met de start van de
gunningsfase van de aanbesteding. Hierin wordt aan
de vijf geselecteerde aannemers gevraagd om op het
project in te schrijven op basis van de beste prijs
kwaliteitsverhouding. Dit doen zij door naast de prijs
ook een plan van aanpak in te dienen. Dit kan betekenen
dat binnenkort aannemers in het gebied rond kunnen
lopen en vragen kunnen stellen om een gedegen plan
van aanpak te maken. Naar verwachting kunnen we in
het tweede kwartaal van 2020 bekend maken wie de
aannemer wordt die de schetsontwerpen verder gaat
uitwerken tot een uitvoeringsontwerp.
Komend jaar zal er dan ook weer veelvuldig overleg
plaatsvinden tussen de aannemer, eigenaren, Rijnland
en de stakeholders. Wij zijn verheugd voor dit project een
actieve Klankbordgroep te hebben die ons ondersteunt.
Zij zijn de ogen en oren in het gebied en denken met
ons mee over afspraken omtrent voortgang, veiligheid,
maar ook de uitvoering van de aanleg van de Piekberg
Haarlemmermeer. Ingrid de Vries, contactpersoon voor
de Klankbordgroep, is enthousiast over de samenwerking
met Rijnland en kijkt uit naar de start van de uitvoering
eind 2020 of begin 2021: “Ik hoop dat er een goede
aannemer wordt gevonden en ben benieuwd naar de
uitwerking van het ontwerpproces. Ik zal het komend
jaar ook weer graag de rol van contactpersoon voor de
Klankbordgroep op mij nemen en samenwerken met
Rijnland aan een goede communicatie rond het project.
Voor vragen kan iedereen naar mij toekomen of een
mail sturen naar i.hogenkamp@planet.nl. “

Heeft de stikstof problematiek invloed op de uitvoering?

De laatste maanden kan het bijna niemand in Nederland ontgaan zijn: de stikstofproblematiek. Het doel van stikstof
uitstoot verminderen is om de hoeveelheid stikstof die op de natuur terechtkomt terug te dringen. De focus op stikstofvermindering is zeker niet nieuw, maar wel nieuw was de uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar waarin werd
geconcludeerd dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof niet voldoet. Sindsdien is het onderwerp veelal in het
nieuws. Rijnland is zich terdege bewust van de problematiek rond de stikstof en weet dat de uitspraak van de Raad van
State invloed kan hebben op de uitvoering van bepaalde projecten. Daarom volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Een
overzicht van de stikstofproblematiek is weergegeven in bijgevoegde infographics. Op de website van Rijksoverheid is de
laatste stand van zaken te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof

Wat betekent dit voor de aanleg van de Piekberging?
Recent is een model ontwikkeld om de hoeveelheid stikstofneerslag te berekenen op omliggende Natura 2000 gebieden. Een te hoge stikstofneerslag zorgt voor een verdere beschadiging van de natuur. Voor de aanleg van de Piekberging
Haarlemmermeer gaat Rijnland samen met de aannemer de stikstofberekeningen uitvoeren. Als blijkt bij de uitvoering
dat er sprake is van een overschrijding van de norm gaan we kijken of we onze werkwijze zo aan kunnen passen dat het
wel binnen de norm valt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door met schoner materieel te werken. De aannemer wordt
hier ook in betrokken en ook de toekomstige pachters denken mee. Gedurende het project blijven we in gesprek met de
bevoegde gezagen over de veranderende wet- en regelgeving.

Nadelige gevolgen van een te hoge stikstofuitstoot
De effecten van een te hoge stikstofuitstoot op ons ecosysteem
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Mensen met longklachten en astma
hebben er direct last van. Hoge
concentraties stikstof leiden tot
irritaties en ontstekingen van
luchtwegen en ogen.

Die insecten zijn zeer sterk afgenomen,
onder andere door het verdwijnen van
bloemen die niet tegen een overmaat
van stikstof kunnen.

Projectteam van Rijnland in
beeld
De piekberging Haarlemmermeer is een
langlopend traject en het afgelopen jaar heeft
er een wisseling in het team plaatsgevonden.
Daarom stellen wij ons graag aan u voor en
willen wij met u samenwerken aan de realisatie
van de Piekberging Haarlemmermeer.
Van links naar rechts…..
Tjitse Damsma is onze contractmanager. Aan
hem de uitdaging om samen met het team
de jaren aan informatie en afspraken te laten
samenkomen in een contract, op basis waarvan
we volgend jaar met de aannemer aan de slag
gaan.
Femke Kapteijn is de nieuwe omgevingsmanager
voor het project. Ze heeft de rol overgenomen van Joris Gouman die een nieuwe uitdaging is aangegaan buiten
Rijnland. Femke coördineert de contacten met de directe gebruikers, bewoners, de gemeente en andere overheden.
Lodewijk Biemond is projectmanager en was al betrokken bij de piekberging vanuit een andere rol. Hij heeft de rol
van projectmanager van Marcel Buzing over genomen. Hij is opgegroeid in Kaagdorp en daarmee een bekende in het
gebied.
Denisa van Velse is de project assistent voor de piekberging. Ze ondersteunt het projectteam en zorgt voor een goede
documentatie van het project.
Ben Blauw is de technisch manager van het project. Hij zorgt ervoor dat de verschillende technische onderdelen
straks samen gaan tot een werkende piekberging wanneer deze gebruikt wordt en een werkend watersysteem wanneer
de piekberging niet gevuld is.
Jan van der Steen werkt al een ruime tijd bij Rijnland. Hij is de manager projectbeheersing en is mede verantwoordelijk
voor een integrale beheersing van de projectrisico’s.

Piekberging Haarlemmermeer
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67 ha groot (circa 90 voetbalvelden)
Bergt 1.000.000 m3 water
In 24 uur gevuld
Geschatte inzet 1x per 15 jaar
Rest van de tijd agrarische functie

Contact
Heeft u vragen over het project Piekberging Haarlemmermeer?
Neem dan contact op met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland,
telefoonnummer 071-306 35 35 of e-mail piekberginghmr@rijnland.net
Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.rijnland.net/piekberging
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