
Geachte raadsleden van de gemeenten Koggenland. 
  
Mijn naam is Willem Bakker en ben Voorzitter van de stichting Ouderennetwerk WF. 
Wij als stichting zijn vanaf 2019 bezig om te kijken of de vele sterft gevallen aan kanker in en om 
Westwoud te maken heeft met de vervuilde uitstoot van de oude vuilstort van Westwoud. Tijdens 
een onafhankelijk onderzoek door Terrascan in juni 2021 is vast komen te staan dat de drainage het 
niet meer doet. Ook is de persleiding die het vervuilde percolaatwater moet afvoeren naar 
Wervershoof om de have klap stuk door dat deze leiding zeer verouderd is. En als laatste is uit het 
onderzoek gekomen dat er veel meer PFAS in de omgeving zit dan wenselijk is buiten nog andere 
stoffen. 
  
Tijdens de besprekingen van de uitkomst van dit onderzoek door Terrascan op het gemeentehuis in 
Drechterland heeft Bodemzorg aangegeven dat er meer PFAS in de Rijn zit dan bij deze oude 
Vuilstort van Westwoud. Ook heeft Terrascan toen aangetoond dat deze conclusie niet op waarheid 
berust. Bodemzorg had ook aangegeven nooit naar PFAS te hebben gekeken met als excuus je niet 
naar alle giftige stoffen kan zoeken. We zijn dit onderzoek gestart naar aanleiding van de vele sterf 
gevallen in Westwoud en omgeving aan kanker. Dat dan blijkt dat PFAS je immuunsysteem aantast 
en zeer kanker verwekkend kan zijn wij als stichting geen goed gevoel hebben bij onderzoeken door 
Bodemzorg. Nu heeft u in de krant van het NHD kunnen lezen dat de gemeenten Drechterland om 
een onafhankelijk onderzoek vraagt voordat deze vuilstort over gedragen wordt aan Bodemzorg. Ook 
de gemeenten Medemblik vraag nu naar een onafhankelijk onderzoek. Volgende week sluit de 
gemeente Enkhuizen ook aan voor dit onderzoek en zal dat ook kenbaar maken in het NHD. Radio 
Weeff heeft zaterdagmiddag  12 maart om 14.00 uur ook aandacht gevraagd over dit probleem van 
de oude vuilstort van Westwoud. Bij dat gesprek waren raadsleden, Provinciale Staten en het 
Hoogheemraadschap aanwezig en is terug te luisteren op uitzending gemist. 
  
Elke keer als onze stichting had geconstateerd dat de persleiding was gebroken en we dit melden bij 
de secretaris van het CAW nu ABWF berusten dat niet op waarheid in vervolg gespreken met het 
bestuur van CAW /ABWF. Nu heeft er begin november weer een persleidingbreuk plaats gevonden 
op agrarisch grond aan de Binnenwijzend in Westwoud. Toen deze tuinder vroeg aan de secretaris 
van het ABWF of het vervuilde water op zijn land niet moest worden afgevoerd was het antwoord 
nee, ook hoefde er geen melding gedaan te worden bij het Hoogheemraadschap omdat de 
persleiding weer gemaakt was tussen kerst en oud en nieuw in 2022. Dat houd in dat het vervuilde 
percolaat water ruim een maand de omgeving heeft kunnen vervuilen zowel op land als in het 
oppervlakte water. Bij vragen door onze stichting aan het Hoogheemraadschap of hier melding van 
was gemaakt door de gemeenten of het ABWF kregen we per mail bevestigd dat dit niet was 
gebeurd. Nu hebben we dit zwart op wit staan en kan het ABWF onze klachten over deze breuken in 
deze persleiding niet meer ontkennen dat het niet is gebeurd. Ook het niet melden van deze breuken 
is een zwaar milieu delict. 
  
  

Van: @hhnk.nl> 
Datum: 15 februari 2023 om 09:52:30 CET 
Aan:  
Onderwerp: melding persleidingbreuk en vervuiling oppervlaktewater 
 
Goedemorgen meneer Bakker, 
  
N.a.v. uw mail, ben ik één en ander gaan uitzoeken binnen onze organisatie. 
Ik heb verschillende collega's gesproken over uw melding. 
De collega's die het hadden moeten weten hebben hier ook geen melding van 

binnengekregen. 



  
In ons eigen meldingen systeem heb ik ook gezocht of ik hier iets van kon terug vinden. 
Helaas is er bij ons geen melding bekend over de persleidingbreuk en de vervuiling van 

het oppervlaktewater. 
  
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
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Postadres:          Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 
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Omdat de gemeenten Koggenland net zo verantwoordelijk is voor de nazorg van deze oude vuilstort 
hopen we dat u als raadslid ook net als Drechterland, Enkhuizen en Medemblik voor een 
onafhankelijk onderzoek gaat hoe het nu zit met deze vervuiling voordat het ABWF het over gaat 
dragen aan Bodemzorg waarvan wij hebben vastgelegd dat dit de slager is die zijn eigen vlees keurt 
en het in hun belang niet zo nauw nemen met de volksgezondheid. Stichting Ouderennetwerk WF 
hopen dan ook van harte op u steun. 
  
Met vriendelijke groet Willem Bakker. 
Voorzitter stichting Ouderennetwerk WF. 
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