
   
 

 

 Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 
 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

 
Cluster Ingenieursbureau  

Contactpersoon R. Kardol  
Doorkiesnummer 0900 1852   

Uw brief n.v.t. Verzenddatum 5 september 2016 
Ons kenmerk X2016.29968  

Bijlage(n) geen  
Onderwerp Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven PrimAviera 

deelplan 4 te Rijsenhout 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die binnenkort in uw directe omgeving 
plaats vinden. 
 
Op het land van deelplan 4 van het masterplan PrimAviera te Rijsenhout heeft in de Tweede 
Wereldoorlog een Duits schijnvliegveld gelegen, dat gebombardeerd is. Deelplan 4 van 
PrimA4a is het gebied dat ligt tussen de Rijksweg A4 en de Aalsmeerderweg aan de 
zuidwest zijde van de Bennebroekerweg. Er bestaat een kans dat er daar nog blindgangers 
in de grond zitten. Een detectieonderzoek in 2013, tot vier meter diepte, heeft 126 verdachte 
objecten aangetoond. Het is mogelijk dat een aantal van deze objecten niet ontplofte 
bommen zijn.  
 
Uit oogpunt van veiligheid willen wij daarom onderzoeken of het hier om explosieven gaat. 
Dat betekent dat deze benaderd moeten worden met specialistische graafwerkzaamheden. 
Bovendien moet de diepere onderlaag tot 8 à 10 meter onderzocht worden om in de 
toekomst veilig te kunnen bouwen (heipalen gaan tot die diepte). 
 
Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd 
door aannemer Heijmans te Rosmalen en zullen half september starten.  
 
De aanvraag van Schenkeveld Tomaten BV tot vestiging in dit gebied heeft het onderzoek 
iets naar voren gehaald, maar wij benadrukken dat los van de aanvraag van het bedrijf, dit 
onderzoek ook moet plaatsvinden. De procedure voor de vergunning van Schenkeveld staat 
apart van deze sanering. 
 
 
 
 



Ons kenmerk   
 Volgvel 2 

 
 
 
Werkzaamheden  
De werkzaamheden bestaan uit: 
• Verwijderen van beplanting; 
• Verwijderen van de oude verhardingen; 
• Verwijderen van opstallen; 
• Verrichten van detectiewerkzaamheden oppervlakte- en dieptesonderingen); 
• Benaderen van verdachte objecten; 
• Dempen van de kavelsloten; 
• Graven van compensatiewater; 
• Veiligstellen van de eventueel aangetroffen conventionele explosieven 

 
Planning 
De werkzaamheden starten uiterlijk 15 september 2016 en duren tot medio januari 2017.  
 
Bereikbaarheid 
Tijdens het onderzoek langs de randen van het terrein ter hoogte van de Aalsmeerderweg 
en Bennebroekerweg wordt er tijdelijk een halve wegafzetting geplaatst. Verkeer heeft wel, 
met enige vertraging, doorgang. 
De afvoer van de te verwijderen beplanting, verhardingen, en opstallen geschiedt vanaf de 
Aalsmeerderweg zuid, Weteringweg en mogelijk Venneperweg  
Naast het detectieonderzoek vanwege mogelijke explosieven op genoemde locatie worden 
door de Gemeente Haarlemmermeer werkzaamheden uitgevoerd op de Bennebroekerweg 
en Aalsmeerderweg (noordzijde). Hierover ontvangt u separaat een brief van de gemeente. 
 
Hinder 
Op het moment dat tijdens het onderzoek een Niet Gesprongen Explosief (NGE) wordt 
ontdekt treedt een veiligheidsplan in werking. Medewerkers van Openbare Orde en 
Veiligheid van de gemeente bepalen dan in overleg met Politie en de Explosieven 
Opruimingsdienst (EOD) op welke wijze moet worden gehandeld. Daarbij wordt ook gekeken 
wat de gevolgen zijn voor de bewoners langs, – en het verkeer op de Bennebroekerweg en 
de Aalsmeerderweg.  
Wanneer dit zich voordoet informeert de gemeente u uitgebreid en zullen de 
werkzaamheden volgens een goed voorbereid draaiboek worden uitgevoerd. 
 
Vragen/opmerkingen 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met R. Kardol via  telefoonnummer  
0900-1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. OCE onderzoek Rijsenhout 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeente Haarlemmermeer,  
Namens deze, 
de Gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuid, 
 
 
 
Hannie van den Bosch 
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