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Aan de bewoner(s) en/of ondernemers op dit adres 
Duinakker 1 3 
1901 ZR Castricum

Betreft: informeren inzake sanering Duin en Bosch

Geachte bewoners en/of ondernemer,

U woont in de wijk Duin en Bosch, op het voormalige provinciale 
ziekenhuisterrein. Op deze locatie is een bodemverontreiniging 
aangetroffen. Deze is niet schadelijk voor uw gezondheid, maar moet 
wel opgeruimd (gesaneerd) worden. In deze brief leest u wat dit voor u 
betekent en waar u zich kunt aanmelden voor een informatieavond.

VOCI-verontreiniging
Op de kaart ziet u de locatie van de verontreiniging (rode lijn). Hier is in 
het grondwater een VOCI-verontreiniging aangetroffen: zogenoemde 
vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen. De vervuiling is ontstaan 
bij de toenmalige chemische wasserij van het ziekenhuis, waar gebruik 
werd gemaakt van VOCI. De vervuiling heeft geen gevolgen voor de 
gezondheid.

Opruimen
Om te voorkomen dat de vervuiling zich verder verspreidt via het 
grondwater, gaat de provincie Noord-Holland in het najaar wel beginnen 
met het opruimen. Het opruimen gebeurt met name op de plek van de 
toenmalige chemische wasserij. Met een systeem van buizen onder de 
grond wordt de bron van de verontreiniging opgeruimd. Als bewoner of 
ondernemer zult u hier weinig overlast van hebben.

Gebruik van grondwater verboden
De wijk Duin en Bosch ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Dat 
houdt in dat geen grondwater mag worden opgepompt, voor 
bijvoorbeeld plantenbesproeiing of zwembad. Bescherming van 
grondwater is vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening. Op de 
kaart ziet u waar het grondwaterbeschermingsgebied ligt (oranje en 
geel).
Daarnaast is vastgelegd dat in dit gebied geen grondwater mag worden 
onttrokken, vanwege de aanwezige verontreiniging. Deze 
gebruiksbeperking is vastgelegd in de beschikking van de Wet 
Bodembescherming van maart 2020, en o.a. gepubliceerd in “De 
Castricummer”
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Watertekorten tijdens de zomer komen steeds meer voor. Daarom 
kiezen mensen er soms voor om een waterput te slaan. In uw wijk is dit 
niet toegestaan vanwege het grondwaterbeschermingsgebied én 
vanwege de verontreiniging in het grondwater. Gecertificeerde bedrijven 
die waterputten slaan, controleren altijd van tevoren de lokale 
beperkingen.

Als u grondwater heeft opgepompt
Mogelijk heeft u, ondanks de beperkingen, tóch een waterput op uw 
terrein. Wij verzoeken u dringend dit aan ons te melden via onderstaand 
e-mailadres. De onttrekkingsbron moet dan worden afgesloten.

Waarom informeren wij u nu
De provincie heeft deze locatie onderzocht in het kader van de Wet 
Bodembescherming. Er bleek geen risico voor zowel volksgezondheid 
als ecologie is. Dit is destijds bekendgemaakt met een beschikking die 
ter inzage heeft gelegen. Wel is er een risico op verspreiding van de 
verontreiniging en dat is de reden dat de provincie nu gaat saneren en u 
hierover informeert.

Informatieavond
De provincie Noord-Holland organiseert in het najaar, voor aanvang van 
de werkzaamheden, een bewonersavond over de geplande 
werkzaamheden. Al uw vragen over de sanering, de werkzaamheden en 
wat u daarvan gaat zien of merken zullen wij dan persoonlijk 
beantwoorden. Vanwege de Corona-maatregelen van het RIVM is een 
informatieavond eerder niet mogelijk. U kunt zich nu alvast aanmelden 
voor de informatieavond door een mail te sturen aan 
duinenbosch@noord-holland.nl.

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.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Omgevingsmanager Sector Bodem en Groen 
mw. E.A.H. ten Hag

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

1 bijlage(n) kaartje
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