
Raadsinformatiebrief 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

De gemeenteraad van Albrandswaard 
 

Uw brief van: - Ons kenmerk:  195926 

Uw kenmerk: - Contact: Dhr. J.J. Leeuwenburgh 

Bijlage(n): - Doorkiesnummer: 0180698332 

  E-mailadres:  j.leeuwenburgh@bar-organisatie.nl 

  Datum: 22-09-2020 

    

 
Betreft: Onderzoek naar lood in bodem volkstuinen 

 
 

Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 
Door eeuwenlang gebruik komt op veel plaatsen nog lood in de bodem voor. De DCMR Milieudienst 
Rijnmond doet hier in opdracht van de provincie en in overleg met de gemeenten en de GGD 
Rotterdam Rijnmond onderzoek naar. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de 
gezondheid.  
 
De DCMR heeft samen met de gemeente volkstuinen langs oudere dijken en in oudere wijken in kaart 
gebracht. Hier is de kans op lood in de bodem het grootst.  
Onder het begrip volkstuinen wordt verstaan: 
- Volkstuincomplexen 
- Grote openbare moestuinen zoals stadslandbouwlocaties 
- Andere vormen van georganiseerde gewasteelt in de openbare ruimte zoals schooltuinen. 
 

KERNBOODSCHAP 
Uit de screening is naar voor gekomen dat de volkstuinen aan de Oedenvliet (inclusief Hobbyhoek) in 
Poortugaal nader moeten worden onderzocht. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek 
wordt bekeken of maatregelen nodig zijn. De gebruikers van de volkstuinen ontvangen van DCMR een 
brief met meer informatie over het uit te voeren bodemonderzoek. 
 

VERVOLG 
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat op het volkstuincomplex het gehalte aan lood in de bodem de 
door het RIVM bepaalde norm overstijgt, dan dienen door de eigenaar in overleg met de provincie 
maatregelen te worden genomen. Deze kunnen bestaan uit gebruiksadviezen en/of het nemen van 
beheers- en bodemsanerende maatregelen. 
 
Ontwikkeling 
Alle partijen zijn tevens bekend met het feit dat de volkstuinen onderdeel uitmaken van een 
plangebied waarvoor een stedenbouwkundige verkenning voor woningbouw wordt gemaakt. Dit heeft 
op termijn waarschijnlijk gevolgen voor de volkstuinen. Wanneer maatregelen nodig blijken, zal met dit 
gegeven rekening worden gehouden. 



TOELICHTING 
Bewoners / volkstuinders die vragen hebben over de bodemonderzoeken naar lood verwijzen we door 
naar het bodeminformatiepunt van de DCMR via info@dcmr.nl of telefonisch via (010) 246 8140 (tussen 
10.00 en 12.00 uur). Voor vragen over lood en gezondheid verwijzen we door naar de GGD Rotterdam-
Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, via (010) 433 9894. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


