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Onderzoek naar mogelijke loodverontreiniging
in tuinen in Lombok
Bodemonderzoek in 2017 wees uit dat een aantal tuinen in lombok West dermate verontreinigd zijn
dat deze moeten worden gesaneerd. Om de oorzaak te achterhalen heeft de gemeente recentelijk een
historisch onderzoek naar lood in de bodem in Lombok West en Lombok Oost laten uitvoeren.
Met dit wijkbericht informeren we u over het historisch onderzoek en het nieuw bodemonderzoek dat
de gemeente wil uitvoeren.
Waarom wil de gemeente uw tuin onderzoeken?
In oud stedelijke gebieden kan door historische
activiteiten een loodverontreiniging zijn ontstaan
die mogelijk een risico vormt voor de gezondheid. De gemeente streeft naar een gezonde
leefomgeving voor iedereen en wil daarom een
eventuele verontreiniging graag in kaart brengen
en indien noodzakelijk ook saneren.
Resultaten historisch onderzoek
Uit het historisch onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat op een aantal plaatsen in Lombok
een verhoogd gehalte aan lood aanwezig is. Het
gaat om de woonblokken in de nabijheid van de
voormalige lood- en zinkpletterij op het Hamburgerterrein (tussen de Kanaalstraat, Sumatrastraat, Ceramstraat en Riouwstraat).
Verder zijn er aanwijzingen dat verontreinigde
reststoffen van de lood- en zinkpletterij zijn
gebruikt bij het realiseren van de voormalige
fabrieksweg (bouwjaar 1872) langs de huidige
Damstraat en bij het ophogen van de bodem
voor het realiseren van een aantal woonblokken
(bouwperiode 1897-1934) in Lombok West.
Naar aanleiding van de resultaten van het historisch onderzoek wil de gemeente in uw en elf
andere woonblokken 30 a 40 tuinen onderzoeken.
Bodemonderzoek in uw tuin?
Per woonblok willen wij in een aantal tuinen,
graag een bodemonderzoek uitvoeren. Niet alle
tuinen worden op dit moment dus onderzocht.

Aan de hand van o.a. luchtfoto’s, de bouwperiode en reeds bekende bodemonderzoeken worden de tuinen die we graag willen onderzoeken
geselecteerd.
Planning
In juli 2018 is bekend welke tuinen we graag
willen onderzoeken. Bewoners en eigenaren
worden dan persoonlijk geïnformeerd en om
toestemming gevraagd. De periode voor het
veldwerk zal in oktober 2018 starten en ongeveer drie maanden duren.
Vervolg
De eigenaren en bewoners waar het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden worden begin
2019 over de resultaten geïnformeerd. Afhankelijk van de resultaten is mogelijk aanvullend
bodemonderzoek nodig in de nu niet onderzochte tuinen. Daarvoor zullen we dan contact
opnemen met de betreffende bewoners en eigenaren.
Inloop moment
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft
over het historisch onderzoek of het aanvullend
bodemonderzoek wat gaat plaatsvinden. Daarom
nodigen we u uit voor een inloopmoment op 25
juni van 15.00 uur tot 21.00 uur in Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
Tijdens het inloopmoment kunt u uw vragen
stellen aan een van de aanwezige bodemadviseurs.

Verspreidingsgebied:
Zes woonblokken in Lombok West, de Woonblokken aan de Damstraat en de Woonblokken gelegen
tussen de Kanaalstraat, Sumatrastraat, Ceramstraat en Riouwstraat.
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Gezondheidsrisico en gebruikersadvies
Inname van lood kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Mensen kunnen in aanraking komen
met de verontreiniging door mond-handcontact
(dit risico speelt met name bij jonge kinderen) of
door het eten van ongewassen zelf geteelde
groente. Omdat in oudere stedelijke gebieden
een verontreiniging in de ophoog laag nooit
helemaal is uit te sluiten verstrekt de gemeente
een gebruikersadvies aan de bewoners. Dit advies luidt: “was uw handen en die van uw kinderen na het werken of het spelen in de tuin, net
als uw eventueel geteelde groente en bodemfruit, zoals aardbeien. Beter nog is het om
groenten en bodemfruit in plantenbakken met
schone teelaarde zetten en voor kinderen een
plek te creëren met schone grond (zandbak),
gras of tegels.”
Meer informatie
Wilt u het historisch onderzoek inzien? Dat kan,
u kunt hiervoor contact opnemen door een mail
te sturen naar bodeminfo@utrecht.nl. U kunt ook
telefonisch via 14 030 contact opnemen met
Wytze Kamminga adviseur ondergrond.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau West, Stadskantoor (5e etage),
Stadsplateau 1 of mailen naar west@utrecht.nl of
bellen met 14 030.

