
Geacht Team Informatisering, gaarne deze email met bijlagen doorsturen naar de leden van de Gemeenteraad. Dank u. 
  
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
  
Gaarne uw aandacht voor een ongewenste situatie bij pontje Meermond: 
De aannemer is bezig om het nieuwe pontje te installeren. Maar bij het ingraven van een paal is het 
landhoofd van het pontje ingevuld met vervuilde bagger, zie bijgevoegde foto. De bagger is visueel 
vervuild met plastic, glas, metaal en bouwgruis, zie foto's. Maar de kans is zeer groot dat deze bagger 
ook chemisch is vervuild. In het baggerplan van Heemstede staat namelijk vermeld dat bagger uit de 
Cruquiushaven is geclassificeerd als "niet verspreidbaar" en "niet toepasbaar als landbodem". Reden 
hiervan is de zeer waarschijnlijke vervuiling van de bagger op deze locatie. 
  
Destijds is bij de aanleg van het landhoofd voor het pontje een damwand midden in de sloot geplaatst. 
Het is duidelijk dat er dan aan beide zijden van de damwand vervuilde bagger aanwezig is. De bagger 
die nu bij het pontje ligt is opgegraven uit het landhoofd, dus eigenlijk de voormalige watergang. Deze 
bagger is even giftig omdat het ook van de bodem van de sloot komt. 
  
Ik heb deze vervuiling gemeld bij de Omgevingsdienst IJmond. Zij concluderen (zonder een meting!) 
dat de bagger niet is vervuild. Ook de gemeente vindt het blijkbaar in orde dat er in een natuurgebied 
waar kinderen spelen potentieel vervuilde, giftige bagger aan het oppervlak ligt.  
In het bestek van het pontje behoort te staan dat er alleen schone grond mag worden toegepast. Ik 
betwijfel of er voor dit project wel een bestek is. Het is onbegrijpelijk dat deze melding niet serieus 
wordt genomen. De problemen van weleer bij manege Rusthof zijn blijkbaar al weer vergeten en er is 
niets van het verleden geleerd. 
  
Ik verzoek u dan ook om het college te vragen om deze ongewenste situatie te verhelpen. Dat 
kan simpel door de bagger op beide landhoofden af te laten graven en af te voeren, daarna dan 
invullen met schone grond. Dank u. 
  
Met vriendelijke groet, 
 







 


