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Wijkbericht

december 2019

Asbestonderzoek Hamersplantsoen
We hebben eerder dit jaar samen met bewoners een plan gemaakt voor het veranderen van het
wilgenbosje en wat meer groen op het Hamersplantsoen. Om dit plan uit te voeren, moeten we eerst
onderzoek doen naar asbest in de grond. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Start onderzoek naar asbest

Op 9 december start het onderzoek naar asbest. Dit duurt 5 dagen. De onderzoekers dragen tijdens het
werk beschermende kleding en zetten het onderzoeksgebied af met lint.

Op de achterkant vindt u een kaart met het onderzoeksgebied in geel gemarkeerd. Het onderzoek bestaat
uit het graven van een aantal sleuven.

Noodzaak asbestonderzoek

Ter voorbereiding op de werkzaamheden hebben we bodemonderzoek laten doen. Tijdens dit onderzoek

is asbestverdacht materiaal gevonden in het wilgenbosje. Op basis van de huidige gegevens bestaat er bij
normaal gebruik van het wilgenbosje geen risico op blootstelling aan asbest. Het onderzoek geeft wel
aanleiding om het gebied op asbest te onderzoeken.

Voor de aanleg van het IJzerdraadpad is in het verleden een asbestsanering gedaan. Daarom onderzoeken
we de hele strook langs het IJzerdraadpad op asbest, dus ook het hondentoilet en de hondenspeelweide.

Uitkomst asbestonderzoek

In de tweede week van januari zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Deze resultaten delen we met
u door middel van een nieuw wijkbericht.

Meer informatie

Voor meer informatie over het asbestonderzoek kunt u contact opnemen met Frank van Deelen via
telefoonnummer 06-22915113 of e-mail f.van.deelen@utrecht.nl.

Voor vragen over asbest en gezondheid kunt u op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur contact opnemen
met de GGD regio Utrecht via 030 -8507879. Ook vindt u informatie over dit onderwerp op
www.ggdleefomgeving.nl.

Voor meer informatie over het plan voor het Hamersplantsoen kunt u contact opnemen met Bettina Leiss
via telefoonnummer 06-22799864 of e-mail bettina.leiss@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.
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