
 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

 

Op het bedrijventerrein Beukenhorst-West in Hoofddorp staan veel verouderde kantoorgebouwen die 

momenteel moeilijk te verhuren zijn. Hyde Park Hoofddorp BV gaat deze locatie her-ontwikkelen en 

creëert hier een nieuwe stadswijk met een hoogstedelijke uitstraling. Bestaande kantoorgebouwen 

worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw, die grotendeels bestaat uit 

woningen/appartementen. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht waarbij ook 

diverse bestaande stratenpatronen worden gewijzigd.  De start van de bouw is gepland voor medio 

2019.  

In de voorbereiding tot de bouw verricht Hyde Park Hoofddorp BV diverse onderzoeken.  Met deze 

brief willen wij u informeren over een proefopstelling “grondwaterinfiltratie”. 

Proefopstelling “grondwaterinfiltratie” 

Met toestemming van Recreatieschap Spaarnwoude zal Hyde Park Hoofddorp BV op de locatie Groene 

Carré zuid werkzaamheden uitvoeren voor een proefopstelling “grondwaterinfiltratie”.  In de bijlage 

is de locatie van de proefopstelling weergegeven.  

Deze proefopstelling heeft als doel om in een periode van vier weken de capaciteit van de ondergrond 

te onderzoeken voor de infiltratie van grondwater wat vrijkomt bij bemalingswerkzaamheden. Deze 

bemalingswerkzaamheden zijn gepland in de periode medio 2019 tot medio 2023 en zijn noodzakelijk 

voor de bouwwerkzaamheden van Hyde Park in de wijk Beukenhorst-west, om de locatie in praktijk te 

testen. Voor de bouw wordt het grondwater verlaagd. Dit grondwater (het bemalingswater) moet door 

middel van retourbemaling teruggebracht worden in de ondergrond. De locatie Groene Carré zuid is 

hiervoor een geschikte locatie.  

Tijdsduur van de proefopstelling:  

De werkzaamheden vinden plaats in de aankomende periode tot eind 2018. Na deze periode wordt 

het gebied weer hersteld.  

Werkzaamheden proefopstelling: 

Voor de aanleg van de proefopstelling zal onze aannemer Mos Grondwatertechniek BV de 

Rijnlanderweg als aan- en afvoerroute gebruiken. De aan- en afvoer gebeurt overdag en bestaat uit 

vervoersbeweging van enkele vrachtwagens.    

De aanleg van de proeflocatie bestaat uit het plaatsen van twee bronnen en diverse peilbuizen binnen 

het gebied Groene Carré zuid, zoals aangegeven in de bijlage. De aanleg vindt overdag plaats en duurt 

enkele dagen. Na de aanleg start de proefperiode. Tijdens deze proefperiode zal met een 

tussenperiode van één week, twee maal één week lang grondwater verpompt worden tussen de twee 

aangelegde bronnen. De peilbuizen dienen om tijdens de proef de invloed op de grondwaterstand te 

meten. 

Na afronding van de proefperiode zullen de meeste voorzieningen weer verwijderd worden. Hierbij zal 

opnieuw gebruik worden gemaakt van de Rijnlanderweg als aan- en afvoerroute.  

Het gebruik van de Rijnlanderweg als aan- en afvoerroute zal geen effect hebben op de bereikbaarheid 

van de aanliggende woningen en/of bedrijven.  



 
 

 

 

De werkzaamheden voor aanleg en de proef vinden plaats op een ruime afstand van woningen 

waardoor geen hinder is voorzien. De duur en omvang van de infiltratieproef hebben geen invloed op 

de omgeving zoals de gewassen en/of de bebouwing.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Piet-Hein Groenendijk van Hyde Park 

Hoofddorp B.V. via e-mail: ph.groenendijk@hydeparkbv.nl of telefoonnummer: 023 - 2013 020.  

 

Alvast dank voor uw begrip. 
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