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Sanering tuinen JP Coen-, P Both- en A Tasmanstraat
Lombok
De gemeente saneert 29 tuinen in het bouwblok Jan Pieterszoon Coenstraat – Pieter Bothstraat -Abel
Tasmanstraat. In de tuinen zit teveel lood in de bodem. De tuinen worden op kosten van de
gemeente gesaneerd en opnieuw ingericht. De verwachting is dat de sanering begin januari 2019
start en ongeveer drie maanden duurt. In januari 2018 informeerden wij u over de verontreiniging.
Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang.
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zo veel mogelijk te beperken.
Het bouwterrein – de plek voor het onderkomen
voor personeel en (materialen)opslag - is
gepland in de Abel Tasmanstraat naast de kerk.
Herkomst verontreiniging en vervolgonderzoek
Om de oorzaak te achterhalen heeft de
gemeente recentelijk een historisch onderzoek
naar lood in de bodem elders in de wijk laten
uitvoeren. Uit het historisch onderzoek zijn er
aanwijzingen dat verontreinigd afval van de
voormalige Lood- en zinkpletterij in Lombok
Oost is gebruikt bij het ophogen van de bodem
voor het realiseren van een aantal woonblokken
(bouwperiode 1897-1934) in Lombok West. Hier
vindt nog nader onderzoek plaats. De bewoners
die het betreft zijn hierover in juni 2018
geïnformeerd.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar
lood_lombok@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau West,
Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage,
west@utrecht.nl of via telefoon 14.030.

