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Deze rubriek is een samenwerking tussen de Alkmaarsche Courant en het Regionaal Archief. ln 'Dat was

toen' vertellen medewerkers van het Regionaal Archief of gastauteurs verhalen over opmerkelijke feiten en

gebeurtenissen uit het verleden van Alkmaar en regio. De verhalen zijn ruim geïllustreerd met

afbeeldingen uit - meestal - het Regionaal Archief.
Reacties zijn van harte welkom: stuur ze naar redactie.ac@nhd.nl of Voordam l,t8tt MA Alkmaar. Als ze de

moeite waard zijn voor onze lezers, drukken we ze af op deze pagina's.
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Eengeschiedenís met
een luchtje

Na de oorlog wcrd ln Castfcum de ene na de ¡ndere woonw[k ult de grond gestamfi. De

rloolwatenulvcrlng kon het tempo niet bijhouden. unks de Esdoomlaan cn techts de lGstan-
jelaan. FOTC"OsPE,96O

Regionaal Archief
Allmaar

f n de jaren dertig van de vori-
I ge eeuw n:uncn ln Casrlcum
I de klachtcnovcrsanken

Ãoverlast door afralwatcr snel
toe. De royale vcrdrlcvoudiging
van de bevolldng tu¡¡scn 19oo en
1938 naar bijne 7.ooo inwoncrs
spcelde hierbij een E¡ote rol. Het
rloolwater uit de groeiende bebou-
wing werd geloosd in dc poldcr-
sloo$cs rond het dorp.

tn rggS had het bestuur van de
Castricum merpolder gcnocg ven
de'onreine stoffcn cn facc¿liën'in
het slootwatcr. Het sprong in de
brcs voor de bocren in de polder.
Hun vce wås op die zelfde slootjes
¿rengewczcn om de dorst te lessen.
B[j de gemeente wist men ook wel
dat het zo niet verder kon en werd
gewerkt aen een rioleringsplan
inclusief de bouw van ccn zuive-
ring. In fcbruari 1939 begon aanne-
mcr C. dc Groot uit Bakkum aen de
bouw van een zuiveringsinstallatie
aan de Heemstcdcrwcg, kosten:
56.ooo guldcn. HiJ leverde het
wcrk een Jaar later op.

Helemaal opgelost waren de
problemen hiermee edrtcr nlct. De
Castricummer riolering tcldc di-
verse overstorten die in werklng
raden bij stevige regenval. Het
riool vocrdc namelijk zowel het
afval- als rcgcnwercr ef. In de zui-
vering zclf zat ook nog een klep
dic eutom¡tlsch opcnging als de
installatie het niet +n kon. Bii nat
weer kregcn dc poldcrsloten dus
nog stccds ecn zware dosis smerig
wâtcr tc verdu¡en.

Het bestuur van de Casulcum-
merpolder had medc hlcrom lievcr
gezien dat het water ult de zuivc-
ring via een pijpleidlng in hct

f

Vee dronk van
bnreine stoffen
en faecaliën uit
polderslooties

r'
PlattegrondJe ultt956 van de oude zuivering (noorden rechts).t = woonhuls, z =
oxydatlcbed,3 . Becomblneerde bezinklngs- en glstlngstank (Emscherput),4 .
sllkdroogbedden, 5 - nabezlnkstank, 6 = pompgcbouw.

Alkmaardermeer werd gepompt.
Het stelde dan ook strenge eisen
aen de kwaliteit van het op de
polder geloosde water. De gemcen-
tc had hier moeite mee en stapte
naar Gedeputccrdc Staten (GS). Die
po€tst€n het vuiltjc handig weg.
De polderverordcnlngen verboden
alleen dc lozing van vervuild water.
Het ging nu echter normaal ge'
sprokcn om gczulvcrd wetcr en
dus had dc gcmeente helemael
gecn vcrgunning van de polder
nodig, aldus GS.

Met dit mrcje was het problccm
natuurliik niet opgelost. Na de
oorlog liep de verontreinlging in

dc buun van de zuiveringsinstalla-
tic tot¡al uit de hand. Die was
berckcnd op 5.ooo personen, ter-
w[jl Castdcum snel groeide en eind
1956 al ruim u.ooo inwoners telde.
Het gevolg was dat doorlopcnd
schuimend, bruisend en near poep

en pies stinkend water in dc pol-
dersloten stroomdc.

Zleke koelen
Boer C.J. Groen slocg ln r9R alarm.
Zijn kocicn haddcn last van diar-
rcc, vcrmagerden sterk en gaven
nog ma¿r weinig melk. Onderzoek
wccs sterke bacteriologische ver-
ontreiniging van het'gezuiverde'

Luchtfoto van de uitbreidlng van de lnstallatle, g

water uiu Bovendien bevane het
zeer veel ammoniek en fosfaat van
wasmlddelcn. Als drinkwater voor
vee werd hct bij hcrhaling afge
keurd. Een Alkmaersc vecârts
verklaa¡dc zclfs dat de melk ven
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i foeien konden begin jaren vijftig van de vorige eeuw beter niet uit de sloten bij de zuivering vanI Castricum drinken. AeuAREL wp. cÂNDEL r88)
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kocicn in dc buurt v¡n de z.uive-
rintl nict tc vcrtrouwcn w:rs. Reer
C;roelì nìocst in 1953 vijf wrakkc
l<oeic:n :tfvoeren. Ook ccn ¿ndcrc
veehotrtlet' velk'ror r'l:rt jtrar ccn koc.
Ite gerneentt' tret¡¡kle clc gctroffcn

rtgr:tricrs in 1954 bijnrr ti.ooo gul-
<1en sch:rctevergocding.

I{cr Rijl<sinstituuL voor Zuivc-
ring van Afvalwater (RIZA) hld
ondcrn¡ssen tl aiìngegevelt w:ìt cr
gcbcu rcn nroest: u ittrLr.itling v:rn

FOTL-] COLLECTIT STICIlTINL WÉ R KCROT P OUD-(A5IRICUM

11e zu ivcringsinst¡ll:rtic. afvocr v:lu
het gezuiverde w:ttcr n:urr hct
Alkme¡rdcrnìeer etì scheitling v:rn
dc ¡fu¡l- cn regenwìter:rfvoer. Dat
w;rs cchtcr nrrliltclijke r'gezegd druì
gcdaan cn dc gcnreente volstond

voorlopig rììet een extr:t n:rbczin-
I<ingsba-ssin. Verder wercl schrik-
dra.rd gepla:ttst langs dc mccst
vervuilde sloten cn wcrdcn clcktri-
sche brongcmalcn ge,slagen om
zuivcr watcr voor hct vee uit de
troclcm op tc pompcn.

Heliìiìs rììoest Grocn in dc lcntc
vrn 196o nog een koe opruirrrcn
nadat dc zuivcring een poos wiìs
uitgcvallcn. Tocn werd al een jarr
gewerkt aiìn ccn grotc uitbreiding
van dc installetie tot een c'apacitcit
v:ul zr-ooo inwoners en itanle€i v.ìlì
een ¡fvocrlciding naar het Alk-
rnÂrrdcrmccr. kostcn: r,3 nriljoen
guldcn. Dc nicuwc zuivering wercl
op 8 scptcmber r96o door contrnis-
saris van de Koningin M.J. I'rinscn
in bedrijf gestelcl door ecn druk op
dc knop. Althans diìt wts cle trcdoc-
ling. Hcla:rs gcbcurde er eersr niers
onldet enkele stoppen wlrcn gc-
sprongen.

Op r janulri 1967 n:rm hct tocn-
maligc hooghccmrr.adschr¡r v:rn 11e

Uitw¡tercndc Sluizcn dc zuive-
riugstrurk in C:rstricum ovcr. Mear
het durrrcle tot olttobcr 19Z6 voor-
clrrt i1e genrecnte claadwcrl<clijl< het
beheer v:rn dc zuivcring aan her
Itooghccmraadschrp ovcrd roeg.
Hicrbij wcrd afgesproken drrr her
complcx nr dc sluiting van de
inst:rll:rtic tcrug zou galn nlltr de
gcnleerìte. L)lìt wits tocn ccn kwcs-
tie ven rijd, orutl:rt her hooghccm-
r;radschep werl<te iìrìlt ectì pl:tn om
Custricurn nlct ecn persleiding lt:rn
te sluitcn op dc grotc rioolweter-
zuivering in Beverwijk. Hcrfsr r98r
w¡s de genoenrde leicting. Berccd cn
ging de oude zuiverirìg rt:ìtì dc'
llccmstcderweg dichr. De gcntccn-
te hld ondertussen zelI clc opna-
nrec;rp:tciteit vrn hct rioolstclscl
stevig vcrgroot. [licrdoor wa.s veel
urilrcler vaak sprakc van lozingen
ui¡ overstorten, dic vooral in Bal<-
kum hinder gaven. c)pgelost w:rs
dit problccm hicrnrce nog nict,
rtrlr:rr dc grootstc schcrptc wrs er
llt¡ w'cl v:ttt¡[.

Diederik Aten
Diederik Aten is historicur bij hoog
heemraadschap Hollarrds Noorder-
kw¡rtier.

Nadat dc rioolwaterzuivering eind
r98r was gesloten, nam het compos-
teerbedrijf Tardy Vermicultures 8.V.

het complex over. Tardy genoot be-
kendheid als grootste wormenkweke-
rij van Europa. Het bedrijf is hier nog
steeds gevestigd. roro ro vaN oF vn r)É,

srcf ir r N6 *, * *,ru,rr, .,I;nl-älrl'Lïl

Afualwater steeds
groter probleem
door sterke groci
bevolking
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