Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied behandelaarzaak@odnzkg.nl
Onderwerp: Antwoord op uw vraag - Zaak 10200714 - Bodemkwaliteit Wittenburg - Amsterdam
Datum: 30 maart 2021 om 10:39
Aan: plukbos@hotmail.com

Beste heer Cornelissen
Op 22-03-2021 hebben wij uw vraag ontvangen.
Naar aanleiding van uw vraag over de kwaliteit van de bodem tpv het perceel tussen de Jacob Burggraafstraat,
Tweede Wittenburgerdwarsstraat, Grote Wittenburgerstraat en de Kattenburgergracht kan ik u het volgende
berichten.
Op het perceel zelf zijn geen bodemonderzoeken bij ons bekend.
Tpv de Tweede Wittenburgerdwarsstraat is uit bodemonderzoeken < 1991 gebleken dat de grond sterk is
verontreinigd met o.a. lood, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Deze verontreiniging
is in 1991 gesaneerd.
Aan de overzijde van de Grote Wittenburgerstraat is uit bodemonderzoeken gebleken dat de grond en het grondwater
sterk is verontreinigd met o.a. koper, lood en PAK. Deze verontreinigingen zijn gesaneerd, maar er is wel een
restverontreiniging achtergebleven dat wordt gemonitoord.
Omdat in de omgeving van het perceel de grond sterk is verontreinigd met o.a. zware metalen en PAK, is de grond op
het perceel waar u een plukbos wilt realiseren om gewassen te telen mogelijk ook sterk verontreinigd.
Wij adviseren u het volgende:
- direct contact met de grond zoveel mogelijk vermijden. Eventueel grond en fruit kweken in plantenbakken met
schone teelaarde.
- een bodemonderzoek uit laten voeren om de kwaliteit van de bodem te bepalen.
- als uit het onderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is, de bodem te saneren door een laag schone grond aan te
brengen om de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik.
Misschien kunt u voor het saneren van de bodem subsidie aanvragen bij de gemeente Amsterdam (zie website
gemeente Amsterdam, https://www.amsterdam.nl)
Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid. Vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Amsterdam.
Lood in grond: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/lood-grond/<https://www.amsterdam.nl/wonenleefomgeving/bodem/lood-grond>
Nota bodembeheer: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/nota-bodembeheer.
Wij hopen hiermee uw vraag te hebben beantwoord en sluiten deze zaak onder dit zaaknummer af.
Met vriendelijke groet,
Karin Molenaar
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Telefoonnummer: 0638003861
Heeft u een nieuwe vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
Met deze verwijzing kunt u via onze website informatie opvragen over de status van de zaak:
Mijn zaak.
Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefd7l1ckdi5y054xgc0e4veru1w4oaxklcqntwcud2ferdrzm
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