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Datum 28 maart 2019
Onderwerp Resultaten bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen
Aanleiding Informeren gemeenteraad
Portefeuillehouder Nicole Mulder

Hierbij informeren u over de resultaten van het bodemonderzoek dat in Heemstede in januari 
2019 heeft plaatsgevonden op zes plaatsen in opdracht van de provincie Noord-Holland. 

AANLEIDING
In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem 
gekomen.
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. In sommige gebieden 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.

GEVOLGDE AANPAK
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) te 
beperken. In 2018 zijn, op basis van verschillende bronnen (o.a. de bodemkwaliteitskaart en 
de bodeminformatie uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst IJmond), de 
potentiele risicolocaties in beeld gebracht. Deze locaties zijn in januari 2019, in opdracht van 
Provincie Noord-Holland onderzocht door onderzoekbureau Sweco.

Voor de gemeente Heemstede gaat het om de volgende locaties:
1. Openbare speelplaats Ir. Lelylaan (Bankastraat, Floresstraat);
2. Openbare speelplaats Meerweg;
3. Openbare speelplaats Laan van Insulinde;
4. KDV BamBam & Pebbles, Johan Wagenaarlaan 1;
5. Kindcentrum De Molenwerf, Molenwerfslaan 7;
6. Voorwegschool/ Les Petits, Voorweg 24.

RESULTATEN
Op basis van de resultaten blijkt het volgende:

Locaties 1 t/m 5
Uit bodemonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bovengrond op deze locaties, met 
betrekking tot het gehalte lood, van voldoende kwaliteit is op basis van het advies van de 
GGD

Locatie 6 (Voorwegschool (Voorweg 24))
- Noordwestelijke terreindeel (voorterrein)

Uit bodemonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bovengrond, met betrekking tot het 
gehalte lood, van matige kwaliteit is op basis van het advies van de GGD. 

- Zuidoostelijk terreindeel (achterterrein)
Uit bodemonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bovengrond, met betrekking tot het 
gehalte lood, van voldoende kwaliteit is op basis van het advies van de GGD
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VERVOLGACTIE
De aanpak van de speelplaats met een matige bodemkwaliteit op het noordwestelijk 
terreindeel van de Voorwegschool is, volgens het advies van de GGD, op korte termijn niet 
urgent maar beleidsmatig op langere termijn wel gewenst. Maatregelen die de bodem 
afdekken, zoals het zorgen voor een gesloten grasmat, rubberen tegels of klinkers 
voorkomen dat kinderen zo min mogelijk in contact komen met de lood verhoogd grond en 
volstaan voor deze locatie.

Voor dit noordwestelijk terreindeel is in overleg met het schoolbestuur gekozen voor het 
vervangen van de grond in de plantvakken en aanbrengen van een afdeklaag rondom de 
bomen zodat voor de spelende kinderen geen verdere contactmogelijkheden zijn met de 
(verontreinigde) grond. Een directe ingreep is op basis van het advies van de GGD niet 
noodzakelijk, maar ondanks dat is ervoor gekozen de maatregelen op korte termijn uit te 
voeren in samenwerking met het schoolbestuur, waarbij geprobeerd wordt dit in de 
meivakantie uit te laten voeren. De GGD heeft aangegeven achter deze aanpak te staan. 

COMMUNICATIE
De openbare speelplaatsen bevinden zich alle drie in de Indische wijk. Bewoners van deze 
wijk hebben vooraf een brief gekregen over het onderzoek. Ook nu zullen zij een brief 
ontvangen over de resultaten van het onderzoek.
De scholen, kinderdagverblijf en het kindcentrum worden eerst persoonlijk geïnformeerd, 
daarna ontvangen zij eveneens een brief. De directie van de 
school/kinderdagverblijf/kindcentrum kan dan zelf bepalen hoe en wanneer zij de ouders 
informeren.

FINANCIËN
De provincie heeft het onderzoek bekostigd. De eigenaar is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en bekostiging van de eventuele aanvullende maatregelen. Met het bestuur van 
de Voorschool worden afspraken gemaakt over de aanvullende maatregelen. 

PLANNING 
De bewoners, scholen, kinderdagverblijf en het kindcentrum zullen in week 15 worden 
geïnformeerd over de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek.


