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Gemeente: dijk A9 lekt niet 

NIEUWE MEER - De dijk tussen snelweg A9 en golfbaan The International in Nieuwe Meer 
lekt hoogstwaarschijnlijk niet. 

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 28-4-2016, 17:37 (Update 28-4-2016, 17:37) 

Dat stelt de gemeente Haarlemmermeer op grond van de beelden die omwonenden hebben 
gemaakt, waarnemingen ter plaatse van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
(verantwoordelijk voor het oppervlaktewater) en de kennis van het gebied. 
,,Hoogstwaarschijnlijk is sprake van het uitreden van sterk ijzerhoudend grondwater in de 
onlangs verplaatste bermsloot.’’ 

Omwonenden sloegen deze week alarm nadat er 
’lekplekken’ in de dijk bleken te zitten. Onder de 
golfbaan ligt een vuilstortplaats waar zwaar chemisch 
afval is gestort. Rijkswaterstaat liet de dijk deels 
afgraven voor de verbreding van snelweg A9. 

De grote vrees van Nieuwe Meerders is dat de dijk 
dusdanig smal of instabiel is geworden dat er nu gif 
uit de put lekt. Er werd onmiddellijk alarm geslagen 
met berichten op de website van de buurtvereniging, 
voorzien van foto’s en filmbeelden, en een brandbrief 
naar de gemeenteraad. PvdA-raadslid Willem Klijn 
stelde daarop ’spoedvragen’ aan B en W. Die 
hebben vervolgens actie ondernomen en komen nu 
met een geruststellend bericht. 

Monsters 
,,IJzerhoudend grondwater heeft de kleur die te zien is op de beelden. Om alle andere 
mogelijkheden uit te kunnen sluiten heeft Rijnland na overleg met de gemeente en de 
Omgevingsdienst besloten om oppervlaktewatermonsters te nemen, welke naast ijzer 
geanalyseerd worden op voor stortplaatsen relatieve stoffen zoals zware metalen, 
aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen’’, laat de gemeente weten. 
,,Tevens wordt bovenstrooms op een niet door de ontgraving beïnvloed gedeelte een 
referentiemonster genomen. Het onderzoeken van deze monsters neemt ongeveer een à 
anderhalve week in beslag. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij deze met u delen.’’ 

De bewoners hebben zelf ook monsters genomen om te laten analyseren. Zij hebben het 
afgraven van de dijk met argusogen gevolgd en steeds gewaarschuwd voor de mogelijke 
gevolgen. De aannemer had al onderzoek gedaan en concludeerde dat de werkzaamheden 
de dijk niet aantasten. Op verzoek van de omwonenden heeft de gemeente een tweede 
bureau ook naar de werkzaamheden laten kijken. Dat bureau kwam tot dezelfde conclusie. 

Niettemin was de ophef groot toen er ’lekplekken’ onder in de dijk tevoorschijn kwamen. De 
omwonenden zijn bang dat het gif onder of bovengronds uit de put weet te ontsnappen. 

Er is in de voormalige zandwinput (voor de aanleg van klaverblad Badhoevedorp) veel 
(illegaal, de vrachtwagens reden ’s nachts af en aan) gestort, onder andere afval van het 
chemische bedrijf Philips Duphar in Amsterdam 


