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Betreft: Voortgang onderzoek bodemverontreiniging Van Leeuwenpark
te Leiderdorp
Geachte heer/mevrouw,
In aansluiting op onze brieven van 18 maart en 29 juni 2015 over het onderzoek naar
de bodemverontreiniging op de locatie Van Leeuwenpark te Leiderdorp, informeren wij
u als volgt.
Onderzoek
Afgelopen zomer hebben wij een aantal diepe peilbuizen laten plaatsen in en nabij het
Van Leeuwenpark tot aan de Rijksweg A4. Dit is gedaan om de verontreiniging beter in
kaart te brengen.
Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen in het grondwater, maar ook in de grond
zelf nog resten van verontreiniging zijn achtergebleven. Duidelijk is dat de voormalige
opslag van de chemische wasserij, ter plaatse van de huidige tuin van Van Leeuwenpark
17, de bron is van de verontreiniging. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van een andere bron.
Verspreiding van de verontreiniging
Het verontreinigde gebied blijkt groter dan aanvankelijk gedacht. De verontreiniging is
in de loop der jaren weggezakt en verspreid tot aan de Rijksweg A4, tot een diepte van
ongeveer 45 meter. De verontreiniging bevindt zich voornamelijk in het diepere
grondwater. De bemaling voor de aanleg van de tunnelbak van de Rijksweg A4 heeft
waarschijnlijk een aantrekkende werking gehad op de verontreiniging.
Geen risico’s
Het is belangrijk om te weten dat de verontreiniging geen risico vormt voor de
volksgezondheid. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft begin oktober uit voorzorg
drinkwatermonsters afgenomen bij een aantal woningen. Analyse van deze monsters
wees uit dat het drinkwater niet beïnvloed wordt door de verontreiniging. Ook tonen
recente binnenluchtmetingen aan dat er geen sprake is van uitdamping van de
verontreiniging naar woningen.
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Voorbereidingen voor sanering
De komende periode worden aanvullende werkzaamheden (boringen) verricht. Begin
2016 verwachten wij klaar te zijn met het onderzoek. Op basis van de resultaten
hiervan kan de saneringsaanpak worden bepaald en treffen we voorbereidingen voor
deze sanering. Het uitgangspunt is een vorm van saneren waarbij de bodem als het
ware wordt schoongespoeld. Er vinden geen (grootschalige) graafwerkzaamheden
plaats. Verwacht wordt medio 2017 een start te kunnen maken met de sanering. Als wij
hier meer duidelijkheid over hebben, berichten wij u hierover.
Meer informatie
Op onze website (www.odwh.nl) is onder het kopje ‘Actuele bodemzaken’ meer
informatie terug te vinden.
Om de andere bewoners binnen het onderzoeksgebied te informeren wordt een artikel
in het Leiderdorps Weekblad geplaatst.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer M. de Boo via 071-4083278 of
m.deboo@odwh.nl. In de periode 17 t/m 25 oktober 2015 wordt de heer De Boo
waargenomen door de heer K. van Hateren (071-4083283, k.vanhateren@odwh.nl).

Met vriendelijke groet,

mw. N.E. Mier
hoofd afdeling Advies
Deze brief is verzonden aan de eigenaren/bewoners van
- Van Leeuwenpark 1 t/m 43 (oneven)
- Kastanjelaan 1 t/m 5 (oneven)
- Eikenlaan 1 t/m 10
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