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Betreft: Onderzoek lood in bodem op kinderspeelplaatsen

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot het provinciaal onderzoek naar lood
in de bodem op kinderspeelplaatsen.
KERNBOODSCHAP

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente Albrandswaard geen aandachtsgebieden heeft waar
een verhoogd gehalte aan lood in de bodem is vastgesteld.
CONSEQUENTIES
Dit maakt dat de provincie het onderzoek in Albrandswaard kan stopzetten. Daadwerkelijk
bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen is niet nodig.
VERVOLG
Voor gemeente Albrandswaard is dan ook geen vervolg noodzakelijk.
Toelichting
Door eeuwenlang gebruik van de bodem is deze op veel plaatsen in de provincie Zuid-Holland diffuus
verontreinigd geraakt met lood. Lood komt voornamelijk ons lichaam binnen via de mond (ingestie).
Jonge kinderen zijn gevoeliger voor lood dan volwassenen en krijgen door hand-mond-gedrag
makkelijker gronddeeltjes binnen. Het RIVM concludeerde in 2015 in het rapport ‘Diffuse
loodverontreiniging in de bodem’ dat de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lood bij jonge kinderen
tot 6 jaar groter zijn dan voorheen werd aangenomen. Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan
dat een nadelig effect hebben op hun leervermogen. Daarom moet dit voorkomen worden.
De provincie Zuid-Holland heeft de bodemdata van Albrandswaard geanalyseerd en gekeken of er voor
Albrandswaard ook sprake is van aandachtsgebieden voor diffuus lood in de bodem. De bodemdata
bestaat uit alle in het verleden in Albrandswaard uitgevoerde bodemonderzoeken die bij de provincie en
de gemeente bekend zijn. Op basis van deze kennis is geconcludeerd dat in Albrandswaard geen sprake
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is van hoge concentraties lood. Dat maakt dat er ook geen aandachtsgebieden zijn. Er hoeven in
Albrandswaard dus geen kinderspeelplaatsen onderzocht te worden.
Het onderzoek naar lood in bodem bij kinderspeelplaatsen wordt landelijk uitgevoerd door de provincies.
In veel gemeenten leidt dit tot bodemonderzoek in de wijken. Mogelijk bericht ook de pers over het
onderzoek. We hechten er waarde aan u vooraf te informeren over de stand van zaken van het
onderzoek voor Albrandswaard.
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