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De Bult. Bij het horen van deze naam gaan bij veel (oudere) Horinezen direct de gedachten uit naar 
een smoezelige en onwelriekende locatie aan het IJsselmeer. Het is de plek waar vanaf begin jaren 
twintig van de vorige eeuw enorme hoeveelheden huishoudelijk-, bedrijfs- en sloopafval in een 
hoek van het Julianapark zijn gestort. Dit gebeurde zonder dat er sprake was van controle op 
gevaarlijke stoffen e.d. Het stonk er, het was er vies, de ratten hadden er vrij spel, er rookte altijd 
wel ergens een hoopje afval en het was er altijd druk.  

 
Ondanks de ietwat sinistere omgeving kijken velen er met een vorm van vertedering op terug. De 
vuilnisbelt was immers ook een ontmoetingsplaats en er was altijd wel reuring. Er werd zelfs gevist. 
Volgens kenners kon je er heerlijk vissen, met veel paling, snoekbaars en baars. In de avonduren 
gingen buurtbewoners vaak ratten schieten met de boot. Dat kon ook vanuit de aan het beltterrein 
grenzende haven, de zogeheten Broekmanshaven (vernoemd naar een der eerste pachters: de heer 
Broekman), waar de boten in konden aanleggen om compost van De Bult te laden. Buiten het 
haventje stond een paal met katrol om de boten naar buiten te trekken. De vuilnisophalers zelf 
waren zeer gezien bij de inwoners en werden veelvuldig uitgenodigd voor een bakkie, dat als het 
weer het toeliet veelal buiten werd genuttigd. 

 
Struinen 

Op De Bult liepen allerlei mensen rond die ofwel iets kwijt moesten, ofwel tussen de afvalhopen aan 
het struinen waren naar iets van hun gading. Dat kon een afgedankte stoel zijn waar met de nodige 
arbeid nog een bruikbaar meubelstuk van te maken was, lege flessen waar nog statiegeld voor terug 
te krijgen was, speelgoed dat niet langer gebruikt werd, etc. Bewoners van het nabijgelegen 
woonwagenkamp aan het ABC waren er veelvuldig te vinden om te kijken of er nog ijzer tussen te 
vinden was en andere verhandelbare objecten. Sommigen scoorden door het ziekenhuis geloosde 
medische instrumenten, waaronder injectiespuiten en andere attributen. Anderen vonden 
weggegooide spullen uit de bedrijfscontainers van de telefoonfabriek van Philips die gevestigd was 
aan de nabije Holenweg. Auto's met vaten vol chemisch afval van Zweihorn lakfabriek aan het Breed 
werden er gelost. Schildersbedrijven konden er terecht om van verfblikken af te komen. Maar het 
grootste deel van het afval was afkomstig van particulieren.  

 
Het gaskassie 

Als je het terrein betrad was vlakbij de poort een kooi: de zogeheten 'gaskamer', wat in de 
volksmond bekend stond als 'het gaskassie'. Vrijwel altijd lagen er dode dieren in de directe nabijheid 
van deze kooi. Dierenartsen waren in die tijd nog uitsluitend actief voor het vee op boerderijen. Als 
een huisdier was overleden of uit zijn lijden moest worden verlost, begaf het baasje zich naar De Bult 
om daar het dier te laten vergassen, waarna het werd verbrand. Dat klinkt anno nu wat bizar, maar 
het was destijds de meest optimale oplossing om afscheid te kunnen nemen van een (huis)dier. De 
noodzakelijke handelingen werden verricht door de beltbaas of een der medewerkers. Velen 
herinneren zich beltbaas Jaap Roorda, met lange zwarte leren jas, die vele jaren leiding heeft 
gegeven aan de reinigingsdienst die tientallen jaren operationeel was op De Bult.  

 



 
Historie 

In 1582 werd in Hoorn een vuilnisophaaldienst ingesteld. Dat was nodig ook, want tot dan toe 
kieperden de inwoners hun afval en mest in de gracht, op straat of ergens buitendijks ("Het werd 
doorgaans aan de zee-oevers gebracht", valt te lezen over de geschiedschrijving aangaande de 
stadsreiniging). Hoorn benutte zijn ligging aan zee. Over bedenkelijke stoffen die zo in het 
(grond)water terechtkwamen brak niemand zich nog het hoofd. Er werd tevens een pachter 
aangesteld, met als belangrijkste taken: weghalen van straatvuil, weghalen van as en huisvuil, legen 
van beer- en bezinkputten, reinigen van markten, uitmodderen van riolen. Het straatvuil moest 
dagelijks worden weggehaald: op werkdagen uiterlijk tot een half uur na zonsondergang en op 
zondagen uiterlijk tot 9 uur 's morgens. Het afhalen van huisvuil en afval geschiedde op elke dinsdag, 
donderdag en zaterdag, terwijl in de buitenwijken de dinsdag en vrijdag daarvoor voldoende werden 
geacht. 

 
De poep 
 
Het afhalen van beer, vloeibare mest, moest plaats hebben in de winter vóór 7 uur, in de 
zomermaanden vóór 6 uur 's morgens. Ten tijde van de verpachting geschiedde namelijk de afvoer 
van fecale stoffen door middel van het zogeheten emmerstelsel. De fecale stoffen werden in allerlei 
soort vaatwerk opgevangen en deze vaten, voornamelijk open gegalvaniseerde emmers, werden 's 
nachts buiten de deur gezet, zodat in de nacht en in de vroege morgenuren de straten haast 
onbegaanbaar waren. Een groot gedeelte van de inhoud kwam terecht op de openbare straat, in de 
zinkputten en op de glooiingen. Van mijn vader herinner ik me de uitdrukking: "Juffrouw heeft u nog 
poep, zet uw emmertje maar aan de stoep". De stank die de ophaalwagen verspreidde was er de 
oorzaak van dat deze de cynische benaming 'Boldootkar' kreeg, naar de in die tijd veel gebruikte eau 
de cologne met die naam. Hendrik Kramer was een der chauffeurs van de Boldootkar. De gemeente 
herademde wanneer de emmers door werklieden van de pachter waren geledigd en deze objecten 
weer van de openbare straat waren verdwenen. In 1914 werd het wisseltonnenstelsel ingesteld.  

 

 
Meneer Kramer en paard Corrie in 1928 met de ‘Boldootkar’ op de Venenlaan 

 



Eigen beheer 

De stort was tot 1870 buitendijks. In dat jaar werd de vuilnisophaaldienst ondergebracht aan de 
Nieuwe Wal. In 1914 werd de reinigingsdienst in eigen beheer genomen, gevestigd aan de Nieuwe 
Wal 1, met woning, stallen en loods. Hiermee kwam een einde aan het verpachtingssysteem, daar de 
gemeente de verpachting van de werkzaamheden beu was en deze belangrijke taak niet langer aan 
anderen kon en mocht worden toevertrouwd. Niet alleen dat de kosten voor de gemeente belangrijk 
groter zouden zijn, maar een groot deel der uit te voeren werkzaamheden bleef nog op de schouders 
rusten van de burgerij, waardoor de netheid en zindelijkheid, die in een gemeente gewenst was, 
nooit kon worden verkregen. Terecht stelden burgemeester en wethouders dan ook voor de 
reinigingsdienst met ingang van 1 januari 1914 in eigen beheer te nemen, daarvoor aan te stellen als 
bedrijfshoofd een directeur en een krediet te verlenen tot aanschaffing en overneming van al 
hetgeen tot het voeren van de gereorganiseerde dienst gevorderd wordt. Daartoe behoorden vier 
vuilniswagens met inlaadkleppen, een veegmachine, een sneeuwschuif en ook 9 paarden (Russische 
ketten). Naast de directeur bestond de personele bezetting uit een klerk, een bode, een beltbaas, 
voerlieden voor het afhalen van huisvuil en keukenafval, voerlieden voor de wisseltonnendienst, 
voerlieden voor het schoonhouden van zinkputten, een voerman voor diverse werkzaamheden, 
werklieden voor de straatveegdienst, een wisseltonnenreiniger, een urinoirreiniger, een baggerman 
en vijf beltarbeiders. 

 

 
Hygiëne 

Direct werd met vele oude gewoonten gebroken en werden voor de te verrichten werkzaamheden 
aparte diensten georganiseerd. Het 'emmerstelsel', een van de grote stenen des aanstoots onder het 
beheer van de pachter, werd afgeschaft; als overgangsmaatregel naar het spoelstelsel (met 
aansluiting op het gemeenteriool) werd het wisseltonnenstelsel ingevoerd. Ook het afhalen van 
huisvuil geschiedde meer naar de eisen des tijds en met daarvoor geëigend materiaal. Het vegen van 
het straatdek, tot dusver een taak van de burgerij, werd krachtig ter hand genomen, waarbij de 
veegmachine goede diensten bewees. Het ledigen van zinkputten geschiedde volgens een vast plan 
en het vervoer van de rioolmodder had plaats in ijzeren gesloten wagens. Door een en ander werd de 
dienst reeds terstond op meer hygiënische wijze verricht dan onder het beheer van de pachter. 
Tenslotte werd geregeld aandacht besteed aan de reiniging van urinoirs, het wieden van straten en 
pleinen, het sproeien van het wegoppervlak en aan de stofbestrijding. 

 
Slachtafval 

Het slachtafval, dat voorheen steeds in de zinkputten werd gedeponeerd en aanleiding gaf tot 
ernstige klachten, werd door middel van daarvoor speciaal gemaakt vaatwerk, zonodig dagelijks 
opgehaald. De intensievere reiniging van de stad werkte ook aanstekelijk op de burgerij en velen 
abonneerden zich bij de dienst op werkzaamheden die men vroeger noodgedwongen zelf moest 
verrichten. Zo kreeg de dienst mensen die zich abonneerden op het geregeld uitscheppen van 
particuliere zinkputten, het afhalen van bedrijfsafval e. d. Naast een meer hygiënische verwijdering 
werd ook volle aandacht gegeven aan de verwerking van de afvalstoffen. 

 
Kunstmest 

Door het steeds toenemend gebruik van kunstmeststoffen was, bij het in eigen beheer nemen van 
het bedrijf, de vraag naar natuurlijke meststoffen al tot een minimum gedaald, waardoor een grote 
voorraad onverkoopbare compost van de pachter moest worden overgenomen. Door aan de 



sortering van het huisvuil en keukenafval de hoogste eisen te stellen, konden  deze stoffen tot 
compost van eerste kwaliteit worden verwerkt en aldus in de landbouw plaatsing vinden. 

De dienst zou tot 1977 blijven functioneren als de verwerkingslocatie van het lokale afval. De laatste 
ton van het tonnenstelsel werd in 1978 afgehaald aan het ABC. In 1986 verhuisde de reinigingsdienst 
van de Nieuwe Wal naar de Oude Veiling te Zwaag. 

 
Oorlogsjaren 

Als bijzondere jaren zijn vooral de oorlogsjaren van betekenis geweest. De vraag naar compost in de 
jaren 1914-1915 was uiterst gering. Door een steeds groter wordend gebrek aan kunstmeststoffen, 
voor een groot gedeelte het gevolg van de belemmering van de overzeese handel, ontstond 
langzamerhand zodanige vraag naar natuurlijke meststoffen, dat in de behoefte aan deze stoffen 
onmogelijk kon worden voorzien. Was de gemiddelde opbrengst van compost in de jaren 1914-1916 
voor de gemeente ƒ 5000, in het jaar 1918 steeg dit cijfer tot ruim ƒ 33.000. De prijs van de compost 
liep in dat jaar op van ƒ 1,50 tot ƒ 15,- per m3. Na 1918 nam de vraag sterk af en moest, mede ook 
door regelmatige inkrimping van de wisseltonnendienst, waardoor minder grondstoffen voor de 
bereiding werden verkregen, tot een andere wijze van vuilverwerking worden overgegaan. 

 
 

De storm 

Een grote tegenslag voor het bedrijf was de geweldige storm in de maand januari van het jaar 1915. 
De bekappingen van de gegalvaniseerd ijzeren loodsen werden weggeslagen, terwijl ook het staldak 
geheel werd vernield. Ontelbaar waren de ontwortelde bomen, zodat ook in dat opzicht het bedrijf 
ernstig werd belemmerd bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

 
De overstroming 

Een zware slag voor het bedrijf was de grote overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916. 
Daar het beltbedrijf buitendijks was gelegen, stond het terrein spoedig geheel onder water, 
waardoor veel materiaal verloren ging. De 9 bedrijfspaarden konden slechts met levensgevaar en de 
grootste inspanning van krachten van de verdrinkingsdood worden gered. De hoogste waterstand 
werd genoteerd te middernacht. Het terrein stond toen circa 1.80 meter onder water. 

 
Belgische vluchtelingen 

Ook gedurende de huisvesting van de Belgische vluchtelingen en vooral na het vertrek in 1915 
moesten vele werkzaamheden door de dienst worden verricht. Regelmatig moesten de percelen 
waarin de vluchtelingen waren gehuisvest, wegens onreinheid worden ontsmet. De personen zelf 
moesten meerdere malen in de ziekenhuizen worden gereinigd en grote hoeveelheden bed- en 
lijfgoederen moesten telkenmale worden ontsmet. 

 
Varkensmesterij 

Bij raadsbesluit van 22 oktober 1918 werd een krediet verleend van ƒ 19.900,- voor de stichting van 
een varkensmesterij, ten behoeve van de Centrale Keuken, teneinde in de vetnood en 
voedselvoorziening te voorzien. Na enige tijd in exploitatie te zijn geweest, kon deze crisis-instelling 
gelukkig spoedig worden geliquideerd. 



 
Veranderingen in het bedrijf 

Het reinigingsbedrijf ontwikkelde zich krachtig en vooral door de eminente leiding van haar eerste 
directeur werden steeds meer werkzaamheden aan dit bedrijf toegevoegd. In de loop der jaren 
werden de navolgende diensten bij de reinigingsdienst ondergebracht: 

1915. Het schoon en op diepte houden met bijkomende werken van de havens, grachten, vaarten en 
sloten. 

1916. De exploitatie van circa 15 hectare grasland, teneinde zo voordelig mogelijk in de foeragering 
der bedrijfspaarden te kunnen voorzien. In 1935 werd een gedeelte van dit grasland benut voor de 
aanleg van het Julianapark en enige sportterreinen.  

1916. Het ontsmetten van woningen etc. op verzoek en voor rekening van particulieren. 

1916. De aanleg en het onderhoud van de plantsoenen, wegbeplantingen en tuinaanleg bij de 
gemeentegebouwen. 

1926. Het beheer van de algemene begraafplaats. 

1928. Het marktwezen. 

1930. De vervoerdienst voor de gemeentebedrijven en diensten. 

1934. Het beheer over het nieuw aangelegde Wilhelminapark met tennisbanen en sportvelden. 

1935. Het beheer over het nieuw aangelegde Julianapark. 

1938. De havendienst en visafslag. 

1938. Het veilingwezen. 

1938. Het beheer over het buitenbadhuis. 

Dat bij deze ontwikkeling ook de nodige veranderingen tot stand kwamen in de inrichting van het 
bedrijf, behoeft nauwelijks te worden gezegd. Het beltterrein werd meermalen opgehoogd, terwijl 
voor afvoer van water en gier riolering werd aangelegd. Bovendien werd het terrein omgeven door 
een hoge dijk, teneinde voor overstroming gevrijwaard te blijven en de afzondering van het overig 
deel der gemeente zoveel mogelijk tot haar recht te doen komen. Een kantoorgebouw, een grote 
houten loods, een nieuwe stal, vijzelberg en beltwoning verrezen, terwijl de overige gegalvaniseerd 
ijzeren loodsen werden verbeterd en onder de overkapping bestraat. 

 
Ooms Asfalt 

Vanaf de jaren zestig kreeg Ooms Wegenbouw de beschikking over een asfaltinstallatie op De Bult. In 
een speciaal door Ooms neergezet houten gebouw bevond zich naast kantoorruimte ook een 
laboratorium, alwaar de kwaliteit van het asfalt gecontroleerd werd. Ook had Ooms de beschikking 
over een weegbrug, zodat bekend was welke hoeveelheden er in en uit gingen. Voor de productie 
van het asfalt lagen er grote hopen met grind, zand, steenslag, alsmede tanks met bitumen. De 
benodigde vrachten zand en steenslag werden aangevoerd met schepen die gelost werden op de 
Doelenkade. Daar werd de vracht overgeheveld naar vrachtauto’s, de zogeheten GMC's (oude 
legervoertuigen), die vervolgens het relatief korte stuk reden naar De Bult. Een precair klusje daarbij 
was het lozen van de vracht. De grond aldaar wilde nog wel eens heel oneffen en heel glad zijn. Om 



die reden werden er ijzeren platen neergelegd, zodat het lossen goed kon verlopen. Dat liep niet 
altijd goed af.  

 
Molen 

De asfaltinstallatie werd asfaltmolen genoemd. Compleet met molenbaas (de chef), een  menger die 
de knoppen van de installatie bediende en voor de juiste verhoudingen moest zorgen, een 
onderhoudsmonteur, een machinist die met een shovel de installatie moest voeden. Tot de 
negentiger jaren zou Ooms er blijven. Daarna kreeg het bedrijf de mogelijkheid een asfaltmolen te 
beginnen op de Schelphoek, een betere uitvalsbasis. Later zou er zelfs een tweede asfaltmolen 
komen. Daar ging wel het nodige aan vooraf, daar er protesten waren van omwonenden. Asfalt werd 
in die tijd volkomen onterecht ook wel teer genoemd en juist met dat teer hadden velen grote 
problemen. Cindu uit Hoorn, fabrikant van teerproducten, kende eerder al problemen, waardoor 
velen dachten dat ook op de Schelphoek een teerfabriek zou komen. Ten onrechte dus. De 
asfaltinstallatie heeft daar maar enkele jaren gestaan. Ooms had op verschillende plaatsen in 
Nederland de beschikking over asfaltinstallaties, waaronder de grootste asfaltcentrale op de 
Afsluitdijk, die gebruikt werd voor de aanleg van de vierbaansweg aldaar. Vanwege overproductie is 
Hoorn uiteindelijk gesloten, waarna de productie werd voortgezet in Schagen.  

 
 

Reorganisatie 

In 1989 werd er binnen de dienst gereorganiseerd, waarbij het reinigen van straten en onderhouden 
van plantsoenen, inclusief boomverzorging vanuit drie rayonposten werd uitgevoerd. De overige 
diensten vanuit de stadswerf aan de Oude Veiling te Zwaag. De afdeling Bijzondere Taken: reiniging, 
gladheid en vervoer, riolen en gemalen, verkeer en openbare verlichting, bestratingen, magazijn en 
technische dienst, onderhoud gebouwen en terreinvoorzieningen, sportvelden, dierverzorging. De 
kwekerij werd opgeheven, begraafplaatsen kwamen onder rayon 1. 

Rayon 1. Pelmolenpad 37. Wijken: Binnenstad, Grote Waal, Hoorn Noord. 

Rayon 2. Roskam 1. Wijken Risdam Noord, Risdam Zuid, Nieuwe Steen.  

Rayon 3. IJsselweg. Wijken Zwaag, Blokker, Kersenboogerd. 

 
Puin als opvulling bij de aanleg van straten 

Ten tijde van de aanleg van het nabije Venenlaankwartier is een deel van het gestorte afval op De 
Bult weer gebruikt als ondergrond van wegen en woonwijken, van Willemsweg tot Venenlaan. 
Daarover zijn vele verhalen bekend, o.a. over de ongeschiktheid van de tuinen tot verbouw van 
groenten. Er werd afgeraden om te eten uit de eigen tuin, of zelfs met blote handen te gaan graven. 
Bewoners van het Venenlaankwartier zouden later melding maken van veel ziektegevallen en een 
opvallend hoog percentage aan sterfgevallen als gevolg van kanker. Velen zijn dan ook van mening 
dat er gesaneerd moet worden in het gebied.  

Daar waar nu een verhoogd gedeelte is te zien in het Julianapark ligt veel verborgen. 

 


