
Voorbereidende werkzaamheden sanering voormalige vuilstort Woltersum van start 

De geplande start van de werkzaamheden aan de sanering van de voormalige stort aan de 

Bouwerschapweg in Woltersum is eind oktober. Aannemerscombinatie Van der Wiel Milieu & Infra 

B.V. / Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten zijn de beoogde opdrachtnemer om de sanering uit te 

voeren. Via een bouwteam werken deze partijen samen met de gemeente de laatste zaken uit. We 

verwachten dat dit proces medio oktober is afgerond. In de week van 19 oktober beginnen 

opdrachtnemers met de voorbereidende werkzaamheden zodat begin november de 

saneringswerkzaamheden direct kunnen starten. De voorbereidende werkzaamheden die opgestart 

gaan worden zijn de aanleg van een tijdelijke weg, het vervoer van materieel naar de stortplaats voor 

de sanering en de aanleg van de installatie voor de zuivering van het vrijkomende stortwater. 

 

Vanaf de start van het project zijn omwonenden intensief betrokken. Eerder dit jaar heeft dit tot de 

keuze geleid om een alternatieve route toe te passen om zoveel mogelijk overlast van het transport te 

voorkomen. De afgelopen maanden stonden voornamelijk in het teken van informeren.  In aanloop 

naar de start van de werkzaamheden, maar ook tijdens de werkzaamheden blijven we informatie 

over de voortgang van het project delen met omwonenden. Ook stellen we een omgevingsmanager 

waar omwonenden terecht kunnen met hun vragen. 

De bewoners worden per brief geïnformeerd over de voorbereidende werkzaamheden die in de week 

van 19 oktober starten. Dat geldt ook voor de buurtverenigingen. De omgevingsmanager en de 

beoogde partijen die de sanering gaan uitvoeren zullen zich in week 42  voorstellen tijdens een of 

meerdere informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook stil gestaan bij alle andere 

aspecten van de sanering.  

Tegelijk met de omwonenden  worden ook de direct omwonenden van de Stainkoeln geïnformeerd, 

de plek waar het niet herbruikbare gevaarlijk afval wordt opgeslagen. Daarmee zijn ook zij 

geïnformeerd over de werkzaamheden die plaatsvinden vanwege de sanering van de voormalige 

vuilstort.  

 

Begin november zullen wij u een brief sturen over de sanering. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Rick Pos 

namens wethouder Chakor 


