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Uw kenmerk

Geachte bewoner of ondernemer op dit adres,

Opruimen verontreiniging

Graafwerk afgerond

Volgende fase

In de woonwijk Duin en Bosch voert de Provincie Noord-Holland 
werkzaamheden uit op het voormalig ziekenhuisterrein. In deze brief 
informeren wij u over de laatste stand van zaken en nodigen wij u uit 
om kennis te maken met de aannemer.

Het eerste deel van de werkzaamheden is klaar. Vervuilde grond is 
afgegraven en afgevoerd. De aannemer heeft schone grond terug 
aangebracht, de bestrating hersteld en de bouwhekken verwijderd.

Ook zijn de buizen geplaatst, waarmee onder de grond de vervuiling 
kan worden opgeruimd. Dit gebeurt op 20 meter diepte en duurt 
ongeveer 2 jaar. In juli plaatst de aannemer op het terrein een container 
met daarin een inregelsysteem en een opslagunit met werkzame 
stoffen. Hierop worden de buizen aangesloten en daarna kan het 
vervolg van de sanering van start. In afstemming met de eigenaar van 
de grond (Parnassia) is ervoor gekozen de container en opslagunit in

Zoals wij u eerder per brief informeerden, is op de locatie van het 
voormalige ziekenhuisterrein een verontreiniging aangetroffen. 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. Alle 
informatie vindt u ook op www.noord-holland.nl/duinenbosch.
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Kom kennismaken met de aannemer

Vragen?

Met vriendelijke groet, 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

projectmanager Sector Bodem & Groen 
dhr M. Broos

Graag stelt aannemer Mourik zich aan u voor en legt persoonlijk uit hoe 
er te werk wordt gegaan. Bent u hierin geïnteresseerd en heeft u alvast 
vragen, stuur deze dan mee met uw aanmelding via: 
duinenbosch@noord-holland.nl. Wij nemen contact met u op over de 
datum en het tijdstip.

een donkergroene kleur te spuiten, in plaats van de standaard gele 
kleur van de aannemer. Hierdoor zal het voor de buurt prettiger ogen.

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.


