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Uitslag onderzoek asbest Mr. J.M.M.
Hamersplantsoen
In mei hebben we asbestonderzoek laten doen op het hele plantsoen. De resultaten zijn nu bekend.

Onderzoek asbest hele plantsoen
Eind mei zijn verspreid over het plantsoen sleuven
gegraven voor het asbestonderzoek. Met dit
onderzoek is de verspreiding van het aanwezige
asbest in kaart gebracht en hebben we de soort asbest
onderzocht en de aanwezigheid van een schone
toplaag.

van de werkzaamheden ontvangt u nog een
wijkbericht.

Uitslag onderzoek
Binnen het park is alleen zeer plaatselijk, vanaf een
diepte van 40 centimeter, asbest in de bodem
gevonden. Dit asbest is een erfenis van het industrieel
gebruik van het plantsoen in het verleden.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030 en zuid@utrecht.nl.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bettina Leiss (projectleider) van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of bettina.leiss@utrecht.nl.

Op basis van de resultaten is vastgesteld dat er geen
risico’s zijn voor het gebruik als openbaar park en
speelplek voor kinderen.
Waarom ook al weer onderzoek?
Vorig jaar hebben we met omwonenden een plan
gemaakt voor het wilgenbos en extra groen op het
plantsoen. Om het plan te realiseren moeten we
graven. We doen dan vaak standaard
bodemonderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat er
asbest aanwezig is in de bodem. De locaties uit het
plan zijn daarop nog uitgebreider op asbest
onderzocht. Uit dat nadere onderzoek blijkt dat het
asbest geen risico’s oplevert. Het bureau dat het
onderzoek heeft uitgevoerd deed wel de aanbeveling
om de rest van het plantsoen ook op asbest te
onderzoeken. Dat onderzoek hebben we in mei
gedaan.
Uitvoering ontwerp in najaar
In het najaar starten we met de uitvoering van het plan
voor het wilgenbos en het extra groen. Vóór de start

Verspreidingsgebied:
Mr. J.M.M. Hamersplantsoen en directe omgeving
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