
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte omwonende van de voormalige Noordergeestkerk, 
 
 
Graag informeren wij u over werkzaamheden op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk, die 
binnenkort gaan plaatsvinden. Dit betreft het afronden van de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp 
maken van het terrein. 
 
Sloop kelderbak kerk 
Afgelopen zomer is de kelderbak van de voormalige Noordergeestkerk verwijderd. Tijdens deze 
werkzaamheden is aan de achterzijde van de voormalige kerk een oude olietank aangetroffen. Deze 
tank is in de jaren 90 gesaneerd en gevuld met zand, en moet nu verwijderd worden. 
 
Grondonderzoek 
Na het verwijderen van de kelderbak is grondonderzoek op het terrein verricht. Hierbij zijn in een klein 
gebied, direct rond de olietank, asbestsporen in de grond aangetroffen. Dit deel van het terrein is met 
een hek is afgeschermd. Verder is op het terrein geen verontreiniging aangetroffen.  
 
Transport van grond 
Over enkele weken starten wij met het verwijderen van de vervuilde grond. Ook de olietank wordt op 
dat moment verwijderd. De vervuilde grond wordt afgevoerd, waarna nieuwe, schone grond naar de 
locatie wordt teruggebracht. Dit kan enige overlast veroorzaken vanwege transport met vrachtwagens. 
Tijdens het opgraven van de grond kunt u medewerkers in beschermende kleding op het terrein zien 
lopen. Dit is een voorschrift vanuit de overheid zodra er asbest is geconstateerd. Aangezien de sporen 
zeer lokaal in de grond zijn aangetroffen, zijn voor u als omwonende geen verdere maatregelen nodig. 
 
Sonderingen 
In de week van 19 november doen wij een aantal ondiepe boringen op het toekomstig bouwterrein, 
ook wel ‘sonderingen’ genoemd. Met deze sonderingen meten wij de draagkracht van de ondergrond 
voor de nieuwbouw. De boringen vinden plaats vanuit een kleine vrachtwagen die over het terrein rijdt. 
 
Parkeerterrein Vinkenbaan dag gedeeltelijk afgesloten 
Een deel van de boringen vindt plaats op het huidige parkeerterrein aan de Vinkenbaan, dat om deze  
reden een dag gedeeltelijk wordt afgesloten. Dit kan voor de betreffende dag wat extra parkeerdruk 
opleveren in uw buurt. De boringen zelf zullen geen verdere overlast met zich meebrengen. De exacte 
dag kunnen we op dit moment nog niet zeggen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te informeren en rekenen op uw begrip. Heeft u vragen naar 
aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op via nummer (072) 8222 888, of per mail via 
info@kennemerwonen.nl.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kennemer Wonen 
 
Piet van Dam 
projectleider 

 


