Harnaschpolder officieel in
gebruik genomen
Met een ferme zwaai aan een grote kraan heeft kroonprins Willem-Alexander
op 28 maart jl. de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder
bij Den Haag in gebruik genomen. Vijf maanden eerder dan gepland, zodat
dijkgraaf Schoute van het Hoogheemraadschap van Delfland nog vóór zijn
vertrek de ingebruikname van de grootste awzi van Nederland mee kon maken.

M

et de officiële ingebruikname
is het eerste resultaat van de
publiek-private samenwerking
in de Haagse regio een feit. Nu wordt awzi
Houtrust aangepakt, zodat binnenkort alle
awzi’s van Delfland voldoen aan de nieuwe

effluentnormen én de groei van het aantal
inwoners in het beheergebied van het schap.
Tijdens de feestelijke opening stond een
trotse dijkgraaf Schoute voor de aanwezigen.
Hij gaf aan dat de awzi bijzonder was door de

Kroonprins Willem-Alexander tapt het eerste gezuiverde afvalwater.

samenwerking tussen publieke en overheidspartijen. Het consortium Delfluent heeft niet
alleen de awzi gebouwd, maar zorgt ook voor
onderhoud en beheer. Over 26 jaar wordt de
awzi overgedragen aan het hoogheemraadschap. De ontwikkelingen rond Harnaschpolder houden niet op met de officiële
ingebruikname. Volgens Schoute wordt nu
gekeken naar de mogelijkheden om 20.000
woningen in de omgeving te verwarmen met
de warmte van het afvalwater.
Ook de kersverse staatssecretaris Huizinga
van Verkeer en Waterstaat gaf acte de
présence. Zij was onder de indruk van de
geleverde prestatie, die tegemoet komt aan
de grote behoefte aan een nieuwe, grote
afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Haagse
regio. Zij noemde Harnaschpolder een
goed voorbeeld van samenwerking tussen
publieke en private partijen. Ook was zij blij
met de aandacht voor duurzaamheid.
Hoewel de waterwereld nog relatief nieuw is
voor staatssecretaris Huizinga, is ze inmiddels
bezig met een integrale watervisie. Een
belangrijke vraag is: stuurt de ruimte het
water of stuurt het water de ruimte? Huizinga
kiest in haar visie voor de laatste optie.
Dick Spinder, algemeen directeur van
Delfluent, was uiteraard ook trots op
de zuivering en de prestaties van het
consortium. “Vijf maanden voor op schema,
binnen het budget: het kan dus wel.”
Directeur Henry Proglio van Veolia
Environment was ook tevreden en trots op
het feit dat zo’n project gerealiseerd kon en
mocht worden in een land dat hoge eisen
aan (afval)water stelt. Ook was hij verrast
dat bij dit grote project slechts enkele kleine
problemen waren opgetreden. Harnaschpolder is wat hem betreft een uitstekend
voorbeeld van wat een publiek-private
samenwerking kan opleveren. Hij hoopt en
verwacht dat deze zuivering het eerste van
meerdere publiek-private samenwerkingsprojecten in Nederland is.
Na deze sprekers was het de beurt aan de
kroonprins om de installatie daadwerkelijk
in gebruik te nemen. Onder het toeziend
oog van alle aanwezigen werd het eerste
gezuiverde afvalwater getapt waarmee het
project, dat in 2003 daadwerkelijk begon,
wat Harnaschpolder betreft is afgerond.
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