
 
 

 

 
 
Geachte heer, mevrouwContactpersoon_naam, 
 
In het voorjaar van 2019 zijn er in opdracht van de provincie Noord-Holland 
kinderspeelplaatsen in Westfriesland onderzocht op de aanwezigheid van lood in de bodem. 
Bij twee van deze speelplaatsen in Enkhuizen is de gemiddelde concentratie lood in de 
bodem hoger dan toegestaan. Het gaat om de speelplaatsen aan de Nassaustraat (bolwerk) 
en de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk).  
 
Deze uitkomst is via de website en via de krant gecommuniceerd. Daarbij is aangegeven dat 
in opdracht van de provincie nader bodemonderzoek zou worden uitgevoerd. Na dit 
onderzoek zou bekend worden welke maatregelen getroffen moeten en kunnen gaan worden.  
 
Wij informeren u met deze brief omdat u in de omgeving woont van deze speelplaatsen en 
inmiddels duidelijk is welke maatregelen genomen gaan worden. 
 
Handen wassen 
Spelen in de speeltuinen vormt nog steeds geen gevaar of risico’s zolang kinderen van 0 tot 6 
jaar geen grond in hun mond stoppen en na het spelen hun handen goed wassen.  
Wilt u meer weten over de achtergrond van lood in de bodem en de richtlijnen? Ga dan naar 
de website van de GGD of van de gemeente Enkhuizen en vult als zoekterm ‘lood’ in. 
 
Planning komende maanden  
Uit het nader onderzoek is naar voren gekomen dat de bovenste laag grond (± 50 cm) van de 
speeltuinen moet worden vervangen voor nieuwe schone grond. Gelet op de bijzonder situatie 
van de bolwerken (monumentale en archeologische waarden en beeldbepalende bomen) 
heeft het opstellen van een plan enige tijd in beslag genomen. 
 
De planning in opdracht van de provincie is als volgt: 

- Medio juni 2020 zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Dit betreft 
een omgevingsvergunning en een instemming met het bodemsaneringsplan. Ook zal 
een aanbestedingstraject voor de uitvoering gestart worden. 

- Zodra de vergunning is verleend en het bodemsaneringsplan goedgekeurd is, kan de 
uitvoering plaats gaan vinden. Dit zal rond oktober/november 2020 zijn.  

- De uitvoering gaat ongeveer twee maanden duren. 
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Inrichting speeltuinen  
In de bijlage bij deze brief treft u de nieuwe inrichtingstekeningen aan van de twee 

speeltuinen. Zoals u kunt zien, worden de huidige speeltoestellen op een iets andere wijze 

teruggeplaatst. De trappen zullen worden vernieuwd en boomstronken ter afscheiding van de 

speelvelden worden toegevoegd. Na de werkzaamheden zullen beide veldjes opnieuw met 

gras worden ingezaaid. 

 

Als u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact op nemen met 
mevrouw Debbie Hakvoort, via mail debbie.hakvoort@sed-wf.nl of telefonisch via 0228-
534740. 
 
Vervolg 
Als bekend is wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en wanneer het bedrijf gaat starten,  
zullen wij u opnieuw informeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders 
 
 
Debbie Hakvoort, 
Beleidsmedewerker Ruimte 
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