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Als inmiddels lokale (ervaring/aanwonende/ingelezen) deskundige hebben wij zeer korte tijd 
gehad ons te verdiepen in voorgenoemd rapport, maar zullen dit met de ons beschikbare 
kennis en ervaring toch doen. 

1 Samenvatting  
De grondwal heeft geen waterkerende functie……….. (geen bodembeweging). 
De put zal tot minimaal 40 jaar na 1995 instabiel zijn volgens het DHV rapport* 
De grondwal in het DHV talud genoemd, voorkomt uitstroom van oppervlakte water naar de 
voetsloot en verzorgd druk op de rand van de voormalige zandwinput rand welke tot ca 
6.60m uit een humeuze ondergrond bestaat en door de druk beperkt water doorlatend is, 
zeker richting de A9 belangrijk, de stroomrichting  deel 2 MT-BD-952221 pag 17 

3 Aanwezige documentatie 

1 voor ons niet bekend en/of beschikbaar, waar komt het Onderhoudspad vandaan en 
binnen welk plan past dit? 

Veel het overgrote deel van de documenten zijn voor ons onbekend en niet beschikbaar, dus 
kunnen wij hier geen waarde oordeel over vellen en ook dus niet in onze beoordeling 
meenemen. 

Alleen document genoemd onder 7 is voor ons beschikbaar. 

Wel missen wij de Bijbel van de voormalige zandwin put het DHV rapport bestaande uit 5 
delen en een samenvatting dit rapport geeft een volledig beeld van de opbouw samenstelling 
en waterhuishouding in relatie tot elkaar. En dit is opgesteld met als doel het onderzoeken 
van de mogelijkheden van realisatie van de golfbaan en toezicht en advisering over 
onderhoud en beheer beleid. 

4 Beschrijving werkzaamheden 

Onderhoudspad 
Dit pad is ons inzien in strijd met de doelstellingen en heeft een ongewenste aanpassing aan 
het plan tot gevolg waaronder het vervallen van het fietsvoetpad en afgraafwerkzaamheden 
van het dijklichaam door realisatie onderaan het talud/Dijklichaam. 
Dit lijkt ons dus ook een BP wijziging. 

5 Beschrijving situatie 
Tekening puinbanen is incompleet zie DHV rapporten. 

Percolaatorpomp 
De DHV rapporten geven aan dat in 1995 er 36000 m3/jr verpomp werd en dat dit bij 
ophoging zal toenemen en na 40 jaar mogelijk pas tot nihil kan zijn afgenomen, met het ook 
op de te verwachten inklinking. Na opbrengst van de 300.000 ton grond zoals eerder 
aangehaald is er ooit 1 malig een debiet rapport beschikbaar gesteld met waarde verre van 
nihil. 
Als nu de opbrengst nihil is komt dit door niet pompen, dit is in het verleden eerder 



voorgekomen door (zgn) storingen, maar werden toen herhaaldelijk aanhangig gemaakt door 
de aanwonende bewoner. Wij maken ons grote zorgen over het uitblijven van de 
afgesproken en noodzakelijk debiet rapporten, welke noodzakelijk zijn voor een juiste 
monitoring van de put tot minimaal 40 jaar na 1995. 

Hoogte maaiveld 
Vanuit de woningen rond het terrein is tov de achterliggende rijkswegverlichting en 
bebouwing zichtbaar dat het terrein zoals in de DHV rapporten onderbouw zich nog immer 
zet.  
Mijn huis aan de Nieuwemeerdijk komt niet omhoog maar zakt eerder, toch ? 

Dijklichamen 
- een aarden wal negatief is voor de stabiliteit van een zandwinput. 
Onzin gelet op de beschrijving en aanwezigheid onder de naam talud met als functie behoud 
druk op humeuze ondergrond en doorlaatbaarheid richting achter land Schiphol Noord. 
Tevens is in het verleden de functie gebleken uit de realisatie van het aanrempunt van de 
HOV bus lijnen, hiervoor zijn in het Dijklichaam ongeveer 200 heipalen van 20m geslagen 
om verzakking te voorkomen. 

Mogelijke gevolgenwerkzaamheden 
Vergraving van aarden wal 
de aanname dat dit tot minimaal gevolg leid is wat ons betreft in tegenspraak met het DHV 
rapport en zal moeten/kunnen blijken uit bodem bemonstering en controle op het water uit de 
voetsloot. 
Immer de druk op de humeuze onderlaag neemt af en de overstroombaarheid richting de 
buitenzijde neemt toe, waardoor dit water minder snel in het drainage systeem komt. 
De 2e alinea lijkt ons ook te kort door de bocht 

DWARSPROFIEL 

Pagina 16 t/m 20 
Door het verlaagd aan willen leggen van een onderhoudsweg komt de gereserveerde ruimt 
boven aan het Dijklichaam te vervallen 

De maatvoeringen roepen vragen op afmeetingen pad hellinghoek en vormgeving oude 
situatie en aangegeven ruimte oude pad vertonen vreemde onlogische afwijkingen 

 

Deze vraagtekens zijn genegeerd door de Wethouder Dr. D. Reneman tijdens het vragenuur 
op 28 januari 2016 hij melde dat het Rapport afdoende was, al was het nog in concept fase. 

Dit laatste was beide niet juist het rapport was zoals het voorblad laat zien Definitief en het 
rapport is gemaakt om de zorgen van de bewoners weg te nemen. Zoals hiervoor te lezen 
hebben wij nog vele vragen en vinden dit rapport zeker onvoldoende. 

Erik Hoogenboom 

VROM Cie Buurtvereniging Nieuwemeer  dd 28 janauri 2016 
 






























































