
 
 

 

 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling, ligt de voormalige stortplaats van Enkhuizen, 
ook bekend als ‘De Bult’. Deze locatie vol bomen en groen wordt onder andere gebruikt door de 
Wielervereniging als Mountainbike parcours. 
 
Zoals u wellicht in maart van dit jaar heeft kunnen lezen in de krant en/of op de website is de 
afdeklaag (grondlaag) op een aantal plaatsen te dun geworden. Bodemonderzoek heeft 
uitgewezen dat er sprake is van een sterke bodemverontreiniging met lood, PAK en Pfos. Er is 
geen directe noodzaak om de locatie te sluiten, maar we moeten volgens de Wet 
bodembescherming wel een plan maken om de afdeklaag met nieuwe grond te herstellen. 
 
Omdat we zo min mogelijk schade willen aanbrengen voor de natuur tijdens of als gevolg van 
de benodigde werkzaamheden zullen de dunne plekken gericht worden aangepakt.  
 
Op dit moment worden de voorbereiding getroffen om begin 2021 te starten met een 
aanbestedingsprocedure. De uitvoering zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 
plaats gaan vinden. Uiteraard ontvangt u voor dat de uitvoering start opnieuw een brief van ons. 
Daarin zullen we uitleggen wat er precies gaat gebeuren en wie de werkzaamheden gaat 
uitvoeren. Heeft u over deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw  
D. Hakvoort, via email debbie.hakvoort@sed-wf.nl of via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente 0228-360 100. 
 
Advies voor jonge kinderen 
Zolang de afdeklaag nog niet is hersteld, geldt voor kinderen van nul tot zes jaar nog steeds de 
richtlijn van de GGD over loodinname. De richtlijn houdt in dat deze groep jonge kinderen geen 
grond op deze locatie moeten ‘opeten’ en na het buiten spelen altijd de handen moeten 
wassen. Heeft u vragen over lood en gezondheid dan kunt u bellen met de GGD op 
telefoonnummer 088-0100500 of de website raadplegen via www.ggdhollandsnoorden.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders,  
 
Debbie Hakvoort 
Beleidsmedewerker afdeling Ruimte 
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