
Wl
POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

BU/BC

Email:

duinenbosch@noord-holland.nl

1 I 2

Betreft: start werkzaamheden in de wijk Duin en Bosch
Kenmerk

1447931/161 1825

Uw kenmerk
Geachte bewoner of ondernemer op dit adres,

In de woonwijk Duin en Bosch zijn voorbereidingen getroffen voor 
werkzaamheden op het voormalig ziekenhuisterrein. In deze brief 
informeren wij u over het project, de planning en waar u terecht kunt 
met vragen.

Opruimen
Op de locatie van het voormalige ziekenhuis is een verontreiniging 
aangetroffen. In juni 2020 informeerden wij u hierover per brief. De 
verontreiniging is niet schadelijk voor uw gezondheid maar moet wel 
worden opgeruimd, omdat de vervuiling zich verder kan gaan 
verspreiden onder de grond. Het gaat om een zogenoemde VOCI- 
vervuiling in het grondwater: vluchtige organische
chloorkoolwaterstoffen. De vervuiling is ontstaan bij de werkzaamheden 
van de voormalige chemische wasserij van het ziekenhuis.

Start werkzaamheden
Tussen half april en eind april begint de provincie Noord-Holland met 
het opruimen. Eerst wordt 1 meter grond afgegraven rondom de 
voormalige wasserij, waar nu de tweedehands kledingwinkel is 
gevestigd. Daarna start op dezelfde plek het opruimen van de 
verontreiniging dieper in de bodem, met name via buizen onder de 
grond. Als bewoner of ondernemer zult u hier weinig geluidsoverlast of 
verkeershinder van hebben. De aannemer Mourik, die ook op de 
bouwhekken staat vermeld, gaat de werkzaamheden uitvoeren. De 
aannemer is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 01 84- 
667200. Postbus 3007
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Met vriendelijke groet,

J

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

projectmanager sector Bodem & Groen 
dhr M. Broos

Vragen?
Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord- 
Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar 
duinenbosch@noord-holland.nl.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen 

Planning
Het graafwerk inclusief het controleren van de bodem duurt ongeveer 
twee maanden. Vervolgens worden onder de grond de buizen geplaatst 
om de diepere verontreiniging op te ruimen. Als de buizen zijn 
geplaatst verwijderen we de bouwhekken. Vanaf dan zult u niet meer 
zoveel zien of merken van het project. De sanering onder de grond 
duurt ongeveer 3 jaar. De provincie monitort daarna nog enkele jaren 
het bodemwater, om te controleren of de verontreiniging naar wens is 
opgeruimd.

Online spreekuur
De provincie Noord-Holland organiseert een online spreekuur over de 
werkzaamheden op donderdag 1 5 april tussen 1 0.00 en 1 3.30 uur. Als 
u naar aanleiding van deze brief vragen heeft over de werkzaamheden, 
dan kunnen wij die online beantwoorden. Een informatieavond is 
vanwege de corona-maatregelen van het RIVM niet mogelijk. U kunt zich 
aanmelden voor het spreekuur door een mail te sturen aan 
duinenbosch@noord-holland.nl dan nemen wij contact met u op.


