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In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. 
Naar aanleiding van recent onderzoek van het Rijks Instituut van Milieuhygiëne (RIVM) is het 
wenselijk om, op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen spelen, 
maatregelen te treffen die gezondheidsrisico’s voorkomen. Dit bericht informeert u over het 
bodemonderzoek dat in Heemstede op 6 plaatsen in week 3 plaatsvindt en wordt uitgevoerd in 
opdracht van de provincie Noord-Holland. 
 
AANLEIDING 
Het RIVM concludeerde in 2015 in het rapport Diffuse loodverontreiniging in de bodem dat de 
gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lood bij jonge kinderen tot 6 jaar groter zijn dan voorheen 
werd aangenomen. In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de 
bodem gekomen. In Noord-Holland komen diffuus met lood verontreinigde gebieden voor. Plaatselijk 
zijn de concentraties lood zo hoog, dat gezondheidsrisico’s niet kunnen worden uitgesloten. In het 
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is afgesproken dat de bevoegde overheden helderheid 
verschaffen over de gebruiksadviezen die in die gebieden zouden moeten worden opgevolgd.  
 
ONDERZOEK 
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben gezamenlijk een plan van aanpak 
opgesteld met het doel blootstelling aan lood voor jonge kinderen (0-6 jaar) tot aanvaardbare risico’s 
te brengen. Er is inmiddels een eerste inventarisatie gedaan van de potentiele risicolocaties door het 
combineren van verschillende bronnen (o.a. de bodemkwaliteitskaart en de bodeminformatie uit het 
bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst IJmond). De provincies zijn trekker en 
opdrachtgever voor dit project. Onderzoekbureau Sweco voert het onderzoek uit. 
 
Na inventarisatie bij de gemeente Heemstede zijn 6 potentiële speelplaatsen naar voren gekomen. 
Deze locaties zijn gekozen op basis van beschikbare informatie over de bodemkwaliteit en de mate 
waarin kinderen op de speellocaties kunnen worden blootgesteld aan grond waar mogelijk een 
verhoogd gehalte lood aanwezig is.  Het gaat om de volgende zes locaties: 

1. Speelplaats Ir. Lelylaan (Bankastraat, Floresstraat); 
2. Speelplaats Meerweg; 
3. Speelplaats Laan van Insulinde; 
4. KDV BamBam & Pebbles, Johan Wagenaarlaan 1;  
5. Kindcentrum De Molenwef, Molenwerfslaan 7; 
6. Voorwegschool/ Les Petits, Voorweg 24 

 
Het bodemonderzoek moet duidelijkheid geven over de concentratie lood in de bodem en of er 
aanvullende maatregelen moet worden genomen.  
 
 

 

 

Datum 7 januari 2019 

Aanleiding Informeren gemeenteraad 

Onderwerp Bodemonderzoek speelplaatsen 

Bijlage Bewonersbrief 8 januari 2019 
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LOOD IN DE BODEM 
De inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen van nul tot zes jaar 
lopen hierbij het meeste risico omdat zij via hand-mond-contact over een langere periode 
loodhoudende aardedeeltjes binnen kunnen krijgen. Omdat nu onbekend is of er sprake is van een 
verhoogd risico, wordt ouders aangeraden hierop te letten tijdens het spelen van hun kinderen. 
Uiteraard is een goede hygiëne van belang: handen wassen na het buiten spelen, regelmatig 
stofzuigen of dweilen in huis kan eraan bijdragen dat kinderen zo min mogelijk in contact komen met 
loodhoudende aarde.  
 
COMMUNICATIE 
De drie openbare speelplaatsen bevinden zich alle in de Indische wijk. Bewoners van deze wijk 
krijgen bijgevoegde brief over het onderzoek. Ook worden hierin de tips gegeven om te voorkomen 
dat kinderen lood binnen kunnen krijgen. 
De scholen en het kinderdagverblijf worden eerst persoonlijk geïnformeerd (telefonisch), daarna 
ontvangen zij eveneens een brief. De directie van school/kinderdagverblijf kan dan zelf bepalen hoe 
en wanneer zij de ouders informeren. 
De onderzoekers krijgen vooraf een briefing zodat zij eventuele vragen tijdens het onderzoek op de 
speelplaats adequaat kunnen beantwoorden. 
 
FINANCIËN 
De provincie bekostigt het onderzoek. De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en bekostiging van de eventuele aanvullende maatregelen. Bij aanvullende maatregelen 
kan worden gedacht aan het wegnemen van de blootstelling door het afdekken van de bodem met 
bijvoorbeeld een verharding of het aanbrengen van een grasmat of boomschors op een schone 
onderlaag, al dan niet voorafgegaan door het verwijderen van de verontreinigde grond. Deze 
maatregelen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met onderhoud/herinrichting van de 
speelplaats.  
 
PLANNING  
Het bodemonderzoek zal in week 3 worden opgestart en in de tweede kwartaal van 2019 zullen de 
resultaten aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. 
 
MEER INFORMATIE 
Meer informatie vindt u op de websites van de Omgevingsdienst IJmond (www.odijmond.nl/lood) en 
de GGD Kennemerland (www.ggdkennemerland.nl/milieu-en-gezondheid/lood).  
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Aan de bewoners van dit adres

Verzenddatum 
Ons kenmerk 
Betreft

- 8 JAN. 2019

Bodemonderzoek speelplaatsen

Geachte mevrouw, heer,

In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de 
bodem gekomen. Als kinderen spelen op zulke grond kunnen zij lood 
binnenkrijgen. Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat het wenselijk is om, 
op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen 
spelen, maatregelen te nemen die gezondheidsrisico’s voorkomen. In deze brief 
informeren wij u hierover.

Onderzoek van provincie en gemeenten
Provincie Noord-Holland heeft, in samenwerking met gemeenten, onderzoek 
gedaan naar alle speelplaatsen. De resultaten van dit onderzoek vragen bij drie 
speelplaatsen bij u in de buurt om een nader onderzoek op de aanwezigheid van 
lood en de eventuele noodzakelijke maatregelen.

Deze drie speelplaatsen worden nader onderzocht:
• Ir. Lelylaan (Bankastraat, Floresstraat);
• Meerweg;
• Laan van Insulinde.

Deze locaties zijn gekozen op basis van beschikbare informatie over de 
bodemkwaliteit en de mate waarin kinderen op de speellocaties kunnen worden 
blootgesteld aan verontreinigde grond.

Lood in de bodem
De inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen 
van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico omdat zij via hand-mond-contact 
over een langere periode loodhoudende aardedeeltjes binnen kunnen krijgen. U 
kunt hierop letten tijdens het spelen van uw kind. Uiteraard is een goede hygiëne 
van belang: handen wassen na het buiten spelen, regelmatig stofzuigen of dweilen 
in huis kan eraan bijdragen dat uw kinderen zo min mogelijk in contact komen met 
loodhoudende aarde.

Wat kunt u verwachten?
Bij het onderzoek in de speelplaatsen worden foto’s gemaakt van de bodem en 
van de inrichting van de speelplaats, bijvoorbeeld naar het al dan niet aanwezig 
zijn van een harde bedekkingslaag, een grasmat of plantenperken met ‘blote’ 
aarde. Uiteraard worden er geen personen gefotografeerd. Er worden ook 
grondmonsters genomen.

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1 
2101 HA Heemstede

Postadres 
Postbus 352 

2100AJ Heemstede

Tel: 14 023
gemeente@heemstede.nl
www.heemstede.nl
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Op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke 
maatregelen moeten worden getroffen. Denk hierbij aan het bedekken van de 
grond met (kunst)gras of tegels, zodat hand-mond-contact met aarde wordt 
voorkomen.

Wie voert het onderzoek uit?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Sweco. Het onderzoek naar de 
speelplaatsen vindt plaats in opdracht van provincie Noord-Holland. De provincie is 
als ‘bevoegd gezag’ verantwoordelijk voor de staat van de bodem.

Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Als 
wij bericht krijgen over de onderzoeksresultaten en eventuele maatregelen, zullen 
we dit uiteraard met u delen.
Meer informatie vindt u op de websites van de Omgevingsdienst IJmond 
(www.odiimond.nl/lood) en de GGD Kennemerland 
(www.aqdkennemerland.nl/milieu-en-aezondheid/lood).
U kunt ook contact opnemen met: Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 
0251 - 26 38 63.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Heemstede,
Namens dezen,

A.W.M. Schumacher
Directeur Ruimte
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Aan de bewoners van dit adres

Verzenddatum 
Ons kenmerk 
Betreft

- 8 JAN. 2019

Bodemonderzoek speelplaatsen

Geachte mevrouw, heer,

In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de 
bodem gekomen. Als kinderen spelen op zulke grond kunnen zij lood 
binnenkrijgen. Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat het wenselijk is om, 
op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen 
spelen, maatregelen te nemen die gezondheidsrisico’s voorkomen. In deze brief 
informeren wij u hierover.

Onderzoek van provincie en gemeenten
Provincie Noord-Holland heeft, in samenwerking met gemeenten, onderzoek 
gedaan naar alle speelplaatsen. De resultaten van dit onderzoek vragen bij drie 
speelplaatsen bij u in de buurt om een nader onderzoek op de aanwezigheid van 
lood en de eventuele noodzakelijke maatregelen.

Deze drie speelplaatsen worden nader onderzocht:
• Ir. Lelylaan (Bankastraat, Floresstraat);
• Meerweg;
• Laan van Insulinde.

Deze locaties zijn gekozen op basis van beschikbare informatie over de 
bodemkwaliteit en de mate waarin kinderen op de speellocaties kunnen worden 
blootgesteld aan verontreinigde grond.

Lood in de bodem
De inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen 
van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico omdat zij via hand-mond-contact 
over een langere periode loodhoudende aardedeeltjes binnen kunnen krijgen. U 
kunt hierop letten tijdens het spelen van uw kind. Uiteraard is een goede hygiëne 
van belang: handen wassen na het buiten spelen, regelmatig stofzuigen of dweilen 
in huis kan eraan bijdragen dat uw kinderen zo min mogelijk in contact komen met 
loodhoudende aarde.

Wat kunt u verwachten?
Bij het onderzoek in de speelplaatsen worden foto’s gemaakt van de bodem en 
van de inrichting van de speelplaats, bijvoorbeeld naar het al dan niet aanwezig 
zijn van een harde bedekkingslaag, een grasmat of plantenperken met ‘blote’ 
aarde. Uiteraard worden er geen personen gefotografeerd. Er worden ook 
grondmonsters genomen.

19 001 Collegebericht 6 / 7

Back to first page



Op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke 
maatregelen moeten worden getroffen. Denk hierbij aan het bedekken van de 
grond met (kunst)gras of tegels, zodat hand-mond-contact met aarde wordt 
voorkomen.

Wie voert het onderzoek uit?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Sweco. Het onderzoek naar de 
speelplaatsen vindt plaats in opdracht van provincie Noord-Holland. De provincie is 
als ‘bevoegd gezag’ verantwoordelijk voor de staat van de bodem.

Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Als 
wij bericht krijgen over de onderzoeksresultaten en eventuele maatregelen, zullen 
we dit uiteraard met u delen.
Meer informatie vindt u op de websites van de Omgevingsdienst Umond 
(www.odiimond.nl/lood) en de GGD Kennemerland 
(www.qadkennemerland.nl/milieu-en-aezondheid/lood).
U kunt ook contact opnemen met: Omgevingsdienst Umond via telefoonnummer 
0251 - 26 38 63.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Heemstede,
Namens dezen,

A.W.M. Schumacher
Directeur Ruimte
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