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Beste bewoner, 

Met deze brief willen wij u informeren over het bodemonderzoek dat wordt uitgevoerd bij buurt- en 
speeltuinvereniging Inter Amicos aan de Handelskade 2A. 
 
Onderzoek naar lood in de bodem 
De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar lood in de bodem bij speeltuinen. Zo ook in Rijswijk. 
Tijdens dit loodonderzoek is op het terrein van buurt- en speeltuinvereniging Inter Amicos een zeer 
kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal gevonden in de bodem. Uit voorzorg hebben Gemeente 
Rijswijk en Inter Amicos besloten de speeltuin te sluiten. Het gevonden materiaal levert geen direct 
gevaar op voor de volksgezondheid, maar geeft wel aanleiding om nader onderzoek te doen naar de 
aanwezigheid van (meer) asbest op het terrein. Daarom hebben wij opdracht gegeven voor een 
vervolgonderzoek. Dit onderzoek zal op 4 november 2019 plaatsvinden. 

Wat gaat er gebeuren? 
Veldwerkers van Ingenieursbureau Land zullen het gehele speelterrein inspecteren en monsters van 
de grond nemen. Dit doen zij door het graven van gaten en proefsleuven. De monsters worden 
opgestuurd naar een laboratorium; daar wordt onderzocht of er asbestvezels of asbesthoudend 
materiaal in de grond aanwezig is. Het kan zijn dat de veldwerkers bij het onderzoek beschermende 
kleding aandoen (witte of blauwe pakken). Dit is wettelijk verplichte beschermende kleding voor 
medewerkers van bedrijven die dit soort onderzoek doen. Zij werken dagelijks met mogelijk vervuilde 
grond en moeten zich daarom extra beschermen. 

Wat betekent dit voor de gezondheid? 
De kans dat bewoners in het verleden gezondheidsrisico hebben gelopen is onwaarschijnlijk. Asbest 
in de bodem komt zeer zelden vrij in de lucht. Asbest kan alleen bij inademing tot gezondheidsrisico’s 
leiden. 

Heeft u nog vragen, stel ze gerust 
Mocht u vragen hebben over asbest en gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de GGD 
afdeling Leefomgeving via (070) 353 71 82. Op de website van de GGD is algemene informatie over 
asbest en gezondheid te vinden via: https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-
gezond/asbest.htm. 
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Ook is op onze gemeentelijke website informatie te vinden over dit specifieke asbest 
bodemonderzoek via: www.rijswijk.nl. Meer informatie over het project Lood in de bodem vindt u via 
www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/onderzoek.html. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. 

Mocht u vragen hebben over deze brief of het onderzoek? Dan kunt u bellen met ons Klant Contact 
Center via telefoonnummer 14070. 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
namens dezen, 
 
 
B.S. Vermeulen-ten Berge 
Manager Natuur & Samenleving 
 
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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